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Forslag til beslutning 

Betragtning U 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

U. der henviser til, at der er blevet 

indberettet et mindre antal tilfælde af 
seksuel overført zikavirus; 

U. der henviser til, at zikavirus kan 

overføres seksuelt
1,2

, og at WHO har 

erklæret, at seksuel overførsel er relativt 

udbredt
3
, 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-

sex-case-france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-

zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
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Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at forbindelsen mellem 

gravide kvinder, der er smittet med 

zikavirus, og den kraftige stigning i 

mikrocefali – en tilstand, som medfører, at 

børn fødes med usædvanligt små hoveder 

og i de fleste tilfælde en forsinket 

hjerneudvikling – i øjeblikket undersøges 

og ifølge WHO endog er blevet mere 

sandsynlig efter zikaudbruddet; der 

henviser til, at såvel denne usikkerhed som 

usikkerheden omkring 

spredningsmekanismer sætter kvinder og 

unge piger, navnlig gravide kvinder og 

deres familier, i en særdeles vanskelig 

situation, især med hensyn til deres helbred 

og de langsigtede konsekvenser for 

familien, og der henviser til, at denne 

usikkerhed under ingen omstændigheder 

bør anvendes til at forsinke hastende 

beslutninger og iværksættelse af de 

foranstaltninger, som er nødvendige for at 

løse denne krise; 

M. der henviser til, at der på grundlag af 

den voksende mængde indledende 

undersøgelser er videnskabelig enighed 

om, at zikavirus er en af årsagerne til 

mikrocefali
1
, en tilstand som skader de 

føtale celler, som danner hjernen, 

medfører, at børn fødes med usædvanligt 

små hoveder og i de fleste tilfælde en 

forsinket hjerneudvikling, og ser ud til at 

kunne skade et foster under hele 

graviditeten
3
, og ligeledes er en årsag til 

Guillain-Barrés syndrom; der henviser til, 

at usikkerhed for så vidt angår den ufødte 

babys sundhed samt usikkerheden 

omkring spredningsmekanismer sætter 

kvinder og unge piger, navnlig gravide 

kvinder og deres familier, i en særdeles 

vanskelig situation, især med hensyn til 

deres helbred og de langsigtede 

konsekvenser for familien, og der henviser 

til, at denne usikkerhed under ingen 

omstændigheder bør anvendes til at 

forsinke hastende beslutninger og 

iværksættelse af de foranstaltninger, som er 

nødvendige for at løse denne krise; 

 __________________ 
1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. der henviser til, at udbruddet af 

zikavirus viser, at det er nødvendigt at 

anvende videnskabens fulde potentiale, 

herunder forskning i fostervæv, med 

henblik på at fastslå, hvordan zikavirus 

kan forårsage medfødte misdannelser, 

herunder mikrocefali, og for at udvikle en 

vaccine eller et lægemiddel med henblik 

på at forhindre alvorlige medfødte 

misdannelser eller endog dødsfald i 

fremtiden; der henviser til, at forskning i 

fostervæv har haft afgørende betydning 

for fremstilling af vacciner mod røde 

hunde, skoldkopper, rabies og hepatitis og 

for den aktuelle forskning med fokus på 

hiv/aids
1
; der dog henviser til, at en sådan 

forskning skal gennemføres inden for 

retlige og etiske rammer; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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Punkt 7 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7b. noterer sig, at forskning i fostervæv 

kan medføre et gennembrud for 

forståelsen af sygdommen og forhindre 

medfødte misdannelser og aborter i 

forbindelse hermed;  

Or. en 

 

 


