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Tarkistus  3 

José Inácio Faria 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Zikaviruksen leviäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. toteaa, että joitakin ilmoituksia on tehty 

sukupuoliteitse tapahtuneista 

zikavirustartunnoista; 

U. toteaa, että zikavirus voi levitä 

sukupuoliteitse 
1,2

 ja WHO on todennut, 

että sukupuoliteitse tapahtuvat tartunnat 

ovat verraten yleisiä
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


 

AM\1091906FI.doc  PE579.866v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.4.2016 B8-0449/4 

Tarkistus  4 

José Inácio Faria 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Zikaviruksen leviäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. toteaa, että yhteyttä zikavirustartunnan 

saaneiden raskaana olevien naisten ja 

mikrokefalian – sairauden, joka aiheuttaa 

vauvojen syntymisen epätavallisen 

pienipäisinä ja useimmissa tapauksissa 

aivojen kehityksen viivästymistä – 

zikavirusepidemian jälkeisen äkillisen 

lisääntymisen välillä tutkitaan 

parhaillaan ja WHO:n mukaan yhteyden 

olemassaolo on käymässä yhä 

todennäköisemmäksi; ottaa huomioon, että 

tällainen epävarmuus sekä epätietoisuus 

viruksen kulkeutumismekanismeista 

asettaa naiset ja teini-ikäiset tytöt, 

erityisesti raskaana olevat naiset ja heidän 

perheensä, uskomattoman vaikeaan 

asemaan, joka liittyy varsinkin heidän 

terveyteensä ja kotitalouteen kohdistuvien 

pitkän aikavälin vaikutuksiin; katsoo, ettei 

tällaisen epävarmuuden saisi missään 

tapauksessa antaa viivästyttää kiireellisiä 

päätöksiä ja toimia, joita tarvitaan tämän 

kriisin selvittämiseksi; 

M. toteaa, että jatkuvasti lisääntyvän 

alustavan tutkimuksen perusteella 

vallitsee tieteellinen yksimielisyys siitä, 

että zikavirus on yksi mikrokefalian 

syistä
1
, sairauden, jossa sikiön solut, joista 

aivot muodostuvat, vaurioituvat 
2
, joka 

aiheuttaa vauvojen syntymisen 

epätavallisen pienipäisinä ja useimmissa 

tapauksissa aivojen kehityksen 

viivästymistä ja joka näyttää voivan 

vahingoittaa sikiötä koko raskauden 

ajan,
3
 ja joka on myös Guillain-Barrén 

oireyhtymän syynä; ottaa huomioon, että 

epävarmuus syntymättömän vauvan 

terveydestä sekä epätietoisuus viruksen 

kulkeutumismekanismeista asettaa naiset ja 

teini-ikäiset tytöt, erityisesti raskaana 

olevat naiset ja heidän perheensä, 

uskomattoman vaikeaan asemaan, joka 

liittyy varsinkin heidän terveyteensä ja 

kotitalouteen kohdistuvien pitkän aikavälin 

vaikutuksiin; katsoo, ettei tällaisen 

epävarmuuden saisi missään tapauksessa 

antaa viivästyttää kiireellisiä päätöksiä ja 

toimia, joita tarvitaan tämän kriisin 

selvittämiseksi; 

 __________________ 

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 

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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 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 
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Tarkistus  5 

José Inácio Faria 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Zikaviruksen leviäminen 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. toteaa, että zikaviruksen leviäminen 

osoittaa, että on käytettävä tieteen täysiä 

mahdollisuuksia, muun muassa sikiön 

kudosten tutkimusta, sen määrittämiseksi, 

miten zikavirus voi aiheuttaa 

synnynnäisiä epämuodostumia, 

mikrokefalia mukaan luettuna, ja 

kehitettävä rokote tai lääke, jolla estetään 

vastaisuudessa vakavat synnynnäiset 

epämuodostumat ja jopa 

kuolemantapaukset; ottaa huomioon, että 

sikiön kudosten tutkimus on ollut 

ratkaiseva tekijä vihurirokko-, vesirokko-, 

raivotauti- ja hepatiittirokotteiden 

valmistamisessa sekä nykyiselle HI-

virusta/aidsia koskevalle tutkimukselle
1
; 

toteaa kuitenkin, että tällaista tutkimusta 

on tehtävä oikeudellisten ja eettisten 

rajojen puitteissa;  

_______________  

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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Tarkistus  6 

José Inácio Faria 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Zikaviruksen leviäminen 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 b. panee merkille, että sikiön kudosten 

tutkimus saattaa antaa avaimet, joiden 

avulla sairautta opitaan ymmärtämään ja 

synnynnäisiä epämuodostumia ja niihin 

liittyviä abortteja voidaan ehkäistä;    

Or. en 

 

 


