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Pakeitimas  154 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas n÷ vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstyb÷s nar÷s 
nesuteik÷ reikalingų patvirtinimų. 
Netur÷tų būti finansuojama jokia visose 
valstyb÷se nar÷se uždrausta veikla. Jokia 
veikla netur÷tų būti finansuojama 
valstyb÷je nar÷je, kur tokia veikla yra 
uždrausta; 

(25) Nacionaliniai įstatymai, 
reglamentuojantys mokslinius tyrimus, 
kuriuose naudojami žmogaus embrionai 
ir žmogaus embriono kamienin÷s ląstel÷s, 
labai skiriasi. Sąjungos politika netur÷tų 
būti siekiama suderinti nacionalinių teis÷s 
aktų. D÷l Septintosios bendrosios 
programos Komisija pareišk÷, kad toliau 
laikysis dabartin÷s praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų d÷l 
projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurios metu naikinami žmogaus 
embrionai, įskaitant kamieninių ląstelių 
įsigijimo projektus1. Šis įsipareigojimas 
tur÷tų būti įrašytas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas. 
Komisija tur÷tų aktyviai remti mokslinius 
tyrimus, skirtus embriono kamieninių 
ląstelių alternatyvoms kurti; 

 __________________ 

 1 Prie 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 
1982/2006/EB d÷l Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir 
demonstracin÷s veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) 
prid÷to Komisijos pareiškimo d÷l 6 
straipsnio 12 punktas (OL L 412/1, 2006 
12 30, p. 1). 

Or. en 
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Pakeitimas  155 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teis÷s aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus. 

Visa pagal programą „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teis÷s aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus, Pasaulio medikų 
asociacijos priimtą Helsinkio deklaraciją 
d÷l su žmon÷mis susijusių medicinos 
tyrimų etikos principų, 1997 m. 
balandžio 4 d. Europos Tarybos 
konvenciją d÷l žmogaus teisių ir orumo 
apsaugos biologijos ir medicinos taikymo 
srityje su jos papildomais protokolais, taip 
pat 2005 m. kovo 8 d. Jungtinių Tautų 
Generalin÷s Asambl÷jos rezoliuciją 
Nr. 59/280 d÷l žmogaus klonavimo. 

Or. en 
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Pakeitimas  156 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 straipsnio 3 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
embrionams kurti tik mokslinių tyrimų 
arba kamieninių ląstelių parūpinimo 
tikslais, įskaitant somatinių ląstelių 
branduolių perk÷limą. 

c) veikla, skirta žmogaus embrionams kurti 
tik mokslinių tyrimų arba kamieninių 
ląstelių parūpinimo tikslais, įskaitant 
somatinių ląstelių branduolių perk÷limą. 

Or. en 
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Pakeitimas  157 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naikinami žmogaus embrionai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užkertamas kelias finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuos vykdant sunaikinama 
žmogaus embrionų. 
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Pakeitimas  158 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naudojamos žmogaus embriono 
kamienin÷s ląstel÷s. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užkertamas kelias finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuose naudojamos 
žmogaus embriono kamienin÷s ląstel÷s. 
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Pakeitimas  159 

Anna Záborská ir kiti 

 
Pranešimas A7-0427/2012 

Teresa Riera Madurell 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)  
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstyb÷se nar÷se, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstyb÷je nar÷je, 
kur tokia veikla yra uždrausta. 

4. Žmonių kitų rūšių kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstyb÷se nar÷se, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstyb÷je nar÷je, kur tokia 
veikla yra uždrausta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai nuoseklus pakeitimas uždraudus finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuose naudojamos 
žmogaus embriono kamienin÷s ląstel÷s. 

 
 
 
 
 


