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Pergunta com pedido de resposta oral O-000035/2016 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
em nome do Grupo PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
em nome do Grupo S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
em nome do Grupo ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
em nome do Grupo 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 
em nome do Grupo GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
em nome do Grupo 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 
em nome do Grupo EFDD 

Assunto: Talidomida 

Em 2015, a Comissão celebrou o 50.º aniversário da primeira legislação farmacêutica na Europa 
destinada a garantir a segurança dos medicamentos. A tragédia da talidomida foi uma das principais 
razões que levou à elaboração da legislação farmacêutica da UE, a qual tem sido melhorada desde a 
sua criação a fim de assegurar que os medicamentos que são colocados no mercado respeitam as 
mais elevadas normas de qualidade e segurança. A legislação farmacêutica da UE está, portanto, 
ligada a esta tragédia.  

No final dos anos 50 e no princípio dos anos 60, a talidomida foi utilizada como medicamento para 
aliviar os enjoos matinais das grávidas, mas também para tratar dores de cabeça, insónia e 
constipações. Este tratamento foi comercializado em diversos países europeus durante vários anos e 
acabou por ter sérios efeitos secundários nas mulheres grávidas, cujos bebés nasceram com 
malformações. A referida tragédia afetou gravemente vários países da UE, cujas vítimas procuram, 
ainda hoje, uma solução para cobrir os custos do seu estado clínico e físico, que se agrava com o 
passar dos anos.   

Neste contexto, pode a Comissão indicar que medidas têm sido e continuarão a ser tomadas a nível 
da UE para prestar apoio e assistência eficazes às vítimas da talidomida e às suas famílias? Dado 
que a talidomida foi receitada em vários países europeus, não considera a Comissão que deveria 
existir um protocolo-quadro a nível europeu, nos termos do qual todos os cidadãos europeus afetados 
pela talidomida recebessem uma compensação semelhante, independentemente do seu Estado-
Membro de origem? 
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