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Pakeitimas 3 

José Inácio Faria 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Zikos viruso protrūkis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

Recital U 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

U. kadangi buvo keletas pranešimų apie 

Zikos viruso perdavimą lytiniu būdu; 

U. kadangi Zikos virusą galima pernešti 

lytiniu būdu
1,2

 ir PSO nurodė, kad 

perdavimas lytiniu būdu yra gana 

įprastas
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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Pakeitimas 4 

José Inácio Faria 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Zikos viruso protrūkis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

Recital M 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

M. kadangi remiantis PSO, ryšys tarp 

nėščiųjų, užsikrėtusių Zikos virusu ir 

mikrocefalijos, t. y. ligos, kuri sukelia 

kūdikių, turinčių neįprastai mažas galvas ir 

dėl šios būsenos sulėtėjusį jų smegenų 

vystymąsi, gimimą, suaktyvėjimo, 

atsiradusio po Zikos viruso protrūkio, 

šiuo metu yra nagrinėjamas ir tampa vis 

labiau tikėtinas; kadangi dėl šio netikrumo 

ir neaiškumo dėl perdavimo mechanizmų, 

moterys ir paauglės merginos, ypač nėščios 

moterys ir jų šeimos, patenka į nepaprastai 

sunkią padėtį, ypač dėl to, kiek tai yra 

susiję su jų sveikata ir ilgalaikiu poveikiu 

namų ūkiui, ir kadangi šiais neaiškumais 

jokiu būdu neturėtų būti naudojamasi 

siekiant vilkinti skubius sprendimus ir 

veiksmus, reikalingus šiai krizei spręsti; 

M. kadangi atsižvelgiant į preliminarių 

tyrimų didėjantį skaičių, esama mokslinio 

sutarimo, kad Zikos virusas yra viena iš 

mikrocefalijos priežasčių, t. y. būsena, 

kuri pažeidžia embriono ląsteles, iš kurių 

vystosi smegenys, ir sukelia kūdikių, 

turinčių neįprastai mažas galvas ir dėl šios 

būsenos sulėtėjusį smegenų vystymąsi, 

gimimą ir manoma, kad virusas gali 

pakenkti embrionui nėštumo metu ir taip 

pat sukelti Guillain-Barré sindromą; 

kadangi dėl netikrumo dėl negimusio 

kūdikio sveikatos ir neaiškumo dėl 

perdavimo mechanizmų, moterys ir 

paauglės merginos, ypač nėščios moterys ir 

jų šeimos, patenka į nepaprastai sunkią 

padėtį, ypač dėl to, kiek tai yra susiję su jų 

sveikata ir ilgalaikiu poveikiu namų ūkiui, 

ir kadangi šiais neaiškumais jokiu būdu 

neturėtų būti naudojamasi siekiant vilkinti 

skubius sprendimus ir veiksmus, 

reikalingus šiai krizei spręsti; 

 __________________ 
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://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 
(2016).   

Or. en 

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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José Inácio Faria 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Zikos viruso protrūkis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

  7a. kadangi Zikos viruso protrūkis įrodo, 

kad būtina panaudoti visas mokslo, 

įskaitant embrionų medžiagų mokslinių 

tyrimų, galimybes, siekiant nustatyti, kaip 

Zikos virusas gali sukelti apsigimimus, 

įskaitant mikrocefaliją, ir sukurti vakciną 

ar vaistus, kurie ateityje apsaugotų nuo 

didelių apsigimimų ir net mirties; kadangi 

embrionų medžiagų moksliniai tyrimai 

buvo labai svarbūs sukuriant raudonukės, 

vėjaraupių, pasiutligės ir hepatito 

vakcinas ir taip pat svarbūs dabar 

vykdomiems tyrimams, kurie gilinasi į 

ŽIV ir AIDS;  kadangi vis tik šiuos 

mokslinius turimus būtina atlikti laikantis 

teisinių ir etinių reikalavimų; 

_______________  

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-abortion-laws-research-221254
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-abortion-laws-research-221254
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Pakeitimas 6 

José Inácio Faria 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Zikos viruso protrūkis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

7 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

  7b. pažymi, kad embrionų medžiagų 

tyrimai gali atskleisti svarbių duomenų, 

kurie padėtų išaiškinti šią ligą ir užkirstų 

kelią apsigimimams ir su tuo susijusiems 

abortams;  

Or. en 

 

 


