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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000035/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
în numele Grupului PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
în numele Grupului S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
în numele Grupului ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
în numele Grupului 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 
în numele Grupului GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
în numele Grupului 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 
în numele Grupului EFDD 

Subiect: Thalidomida 

În 2015, Comisia a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a primului act legislativ din domeniul 
farmaceutic adoptat în Europa pentru a garanta siguranța medicamentelor. Tragedia provocată de 
Thalidomidă a fost unul dintre principalele motive care au condus la introducerea legislației UE privind 
produsele farmaceutice, care este îmbunătățită în permanență pentru a asigura faptul că 
medicamentele care sunt introduse pe piață garantează standarde ridicate și garantate de calitate și 
siguranță. Legislația UE privind medicamentele este legată, așadar, în mod intrinsec de această 
tragedie.  

Thalidomida a fost utilizată la sfârșitul anilor '50 și la începutul anilor '60 ca medicament împotriva 
grețurilor de dimineață în cazul femeilor însărcinate, precum și pentru a trata durerile de cap, 
insomniile și răcelile. Acest medicament a fost comercializat câțiva ani în diverse țări europene și s-a 
dovedit a avea efecte secundare grave pentru femeile însărcinate, ai căror copii s-au născut cu 
malformații congenitale. Această tragedie a afectat mai multe state membre, în care victimele 
încearcă încă să găsească o soluție care să le permită să acopere costurile generate de situația lor 
medicală și fizică, care se deteriorează de-a lungul anilor.  

În acest context, poate Comisia preciza ce acțiuni au fost și vor fi luate la nivelul UE pentru a acorda 
un sprijin și o asistență efective victimelor Thalidomidei și familiilor acestora? Având în vedere faptul 
că Thalidomida a fost prescrisă în mai multe țări europene, consideră Comisia că ar trebui să existe 
un protocol-cadru la nivel european, în temeiul căruia toți cetățenii europeni afectați de acest 
medicament ar primi aceleași despăgubiri, indiferent de statul membru de origine?  
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