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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000035/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
za skupinu PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
za skupinu S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
za skupinu ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
za skupinu ALDE 

Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio 

De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le 

Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
za skupinu Verts/ALE 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, 

Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew 
za skupinu EFDD 

Předmět: Thalidomid 

V roce 2015 Komise oslavila 50. výročí prvního evropského právního předpisu v oblasti léčiv, jehož 
cílem je zajistit bezpečnost léčivých přípravků. Tragédie týkající se thalidomidu byla jedním z hlavních 
důvodů zavedení právních předpisů EU v oblasti léčiv, které se od té doby stále zdokonalují, tak aby 
bylo zajištěno, že se na léčivé přípravky uváděné na trh vztahují přísné normy, pokud jde o jejich 
kvalitu a bezpečnost. Právní předpisy EU v oblasti léčiv jsou tak neodmyslitelně spjaty s touto tragédií.  

Thalidomid se koncem 50. a začátkem 60. let 20. století používal jako lék proti ranní nevolnosti 
v těhotenství a také k léčbě bolesti hlavy, nespavosti a nachlazení. Tato léčba byla v různých 
evropských zemích po několik let komercializována, přičemž se ukázalo, že u těhotných žen, kterým 
se narodily děti s vrozenými vadami, měla závažné vedlejší účinky. Tato tragédie ovlivnila řadu 
členských států EU, v nichž se oběti stále snaží nalézt řešení, které by jim umožnilo pokrýt náklady 
spojené s jejich zdravotním a fyzickým stavem, jenž se v průběhu let zhoršuje.  

Může Komise v této souvislosti naznačit, jaká opatření byla a budou na úrovni EU přijata, aby byla 
zajištěna účinná podpora obětí thalidomidu a jejich rodin a aby jim byla poskytnuta pomoc? Jelikož se 
thalidomid předepisoval v několika evropských zemích, domnívá se Komise, že by měl na evropské 
úrovni existovat rámcový protokol, podle něhož by podobné odškodnění dostali všichni evropští 
občané postižení thalidomidem nehledě na to, z kterého jsou členského státu? 
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