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Alteração 244
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Tendo em conta os ensinamentos 
retirados durante a atual pandemia de 
COVID-19 e a fim de facilitar a preparação 
e resposta adequadas em toda a União a 
todas as ameaças transfronteiriças para a 
saúde, o quadro jurídico em matéria de 
vigilância epidemiológica, monitorização, 
alerta rápido e combate contra as ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde, tal 
como estabelecido na Decisão 
n.º 1082/2013/UE, deve ser alargado no 
que diz respeito aos requisitos de 
comunicação de informações adicionais e à 
análise dos indicadores dos sistemas de 
saúde, bem como à cooperação dos 
Estados-Membros com o Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças 
(ECDC). Além disso, a fim de assegurar 
uma resposta eficaz da União a novas 
ameaças transfronteiriças para a saúde, o 
quadro jurídico de combate às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde deve 
permitir adotar imediatamente definições 
de caso para a vigilância de novas ameaças 

(2) Tendo em conta os ensinamentos 
retirados durante a atual pandemia de 
COVID-19 e a fim de facilitar a 
prevenção, preparação e resposta 
adequadas em toda a União a todas as 
ameaças transfronteiriças para a saúde, 
incluindo ameaças relacionadas com 
zoonoses, o quadro jurídico em matéria de 
vigilância epidemiológica, monitorização, 
alerta rápido e combate contra as ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde, tal 
como estabelecido na Decisão 
n.º1082/2013/UE, deve ser alargado no que 
diz respeito aos requisitos de comunicação 
de informações adicionais e à análise dos 
indicadores dos sistemas de saúde, bem 
como à cooperação entre os Estados-
Membros, as agências da União, em 
particular o Centro Europeu de Prevenção 
e Controlo das Doenças (ECDC), a 
Autoridade Europeia de Preparação e 
Resposta a Emergências Sanitárias 
(HERA), a Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA), e organizações 
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e prever a criação de uma rede de 
laboratórios de referência da UE e de uma 
rede para apoiar a monitorização de surtos 
de doenças que sejam relevantes para as 
substâncias de origem humana. A 
capacidade de rastreio de contactos deve 
ser reforçada através da criação de um 
sistema automatizado, utilizando 
tecnologias modernas.

internacionais, nomeadamente a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Além disso, a fim de assegurar uma 
resposta eficaz da União a novas ameaças 
transfronteiriças para a saúde, o quadro 
jurídico de combate às ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde deve 
permitir adotar imediatamente definições 
de caso para a vigilância de novas ameaças 
e prever a criação de uma rede de 
laboratórios de referência da UE e de uma 
rede para apoiar a monitorização de surtos 
de doenças que sejam relevantes para as 
substâncias de origem humana. A 
capacidade de rastreio de contactos deve 
ser reforçada através da criação de um 
sistema automatizado, utilizando 
tecnologias modernas, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD).

Or. en
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Alteração 245
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A HERA foi criada para reforçar a 
capacidade da União para prevenir, 
detetar e responder rapidamente a 
ameaças sanitárias transfronteiriças, 
assegurando o fornecimento de 
contramedidas médicas relevantes para a 
crise, nomeadamente através do seu 
acompanhamento, contratação pública e 
aquisição, mediante a ativação de planos 
de investigação e inovação de emergência, 
a prestação de fundos e financiamento de 
emergência e a adoção de medidas 
relativas à produção, disponibilidade e 
fornecimento dessas contramedidas 
médicas essenciais.

Or. en


