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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000035/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
w imieniu grupy PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
w imieniu grupy S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
w imieniu grupy ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
w imieniu grupy 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 
w imieniu grupy GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
w imieniu grupy 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 
w imieniu grupy EFDD 

Przedmiot: Talidomid 

W 2015 r. Komisja obchodziła 50. rocznicę przyjęcia pierwszego w Europie tekstu legislacyjnego 
dotyczącego środków farmaceutycznych, który miał na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa leków. 
Jednym z głównych powodów stworzenia przepisów UE dotyczących środków farmaceutycznych – 
które zostały od tamtego czasu udoskonalone, aby produkty lecznicze wprowadzane do obrotu 
gwarantowały wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa – była tragedia wywołana talidomidem. 
Prawodawstwo UE dotyczące leków w Europie jest więc z nią nierozerwalnie związane.  

Talidomid był stosowany pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych w celu 
złagodzenia porannych mdłości u kobiet ciężarnych oraz jako środek na bóle głowy, bezsenność i 
przeziębienia. Lek ten był sprzedawany w różnych państwach europejskich przez kilka lat, po czym 
okazało się, że ma poważne skutki uboczne u kobiet w ciąży, których dzieci przychodziły na świat z 
wrodzonymi wadami rozwojowymi. Tragedia ta rozegrała się w kilku państwach członkowskich UE, a 
jej ofiary nadal próbują znaleźć rozwiązanie w celu pokrycia kosztów wynikających z ich stanu zdrowia, 
który pogarsza się z upływem lat.  

Czy w tym kontekście Komisja mogłaby wymienić działania już podjęte i te, które zostaną podjęte, na 
szczeblu UE w celu udzielenia skutecznego wsparcia i pomocy ofiarom talidomidu i ich rodzinom? 
Skoro talidomid był przepisywany w kilku krajach europejskich, czy Komisja nie uważa, że powinien 
powstać na szczeblu europejskim protokół ramowy, w ramach którego wszyscy obywatele europejscy 
będący ofiarami talidomidu otrzymają podobną rekompensatę niezależnie od tego, z którego państwa 
członkowskiego pochodzą?  

Przedłożone: 29.2.2016 
Przekazane: 2.3.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 9.3.2016 


