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Grozījums Nr.  3 

José Inácio Faria 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Zikas vīrusa uzliesmojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā ir neliels skaits ziņojumu par 

Zikas vīrusa seksuālu transmisiju; 

U. tā kā Zikas vīruss var izplatīties 

seksuāli transmisīvā veidā
1,2

 un PVO ir 

paziņojusi, ka seksuālās transmisijas 

gadījumi ir "samērā izplatīti"
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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11.4.2016 B8-0449/4 

Grozījums Nr.  4 

José Inácio Faria 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Zikas vīrusa uzliesmojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā pašlaik tiek pētīta saikne starp 

grūtniecēm, kas inficējušās ar Zikas 

vīrusu, un biežākiem mikrocefālijas 

gadījumiem, kas izpaužas, piedzimstot 

bērniem ar neparasti mazu galvu un 

vairumā gadījumu — aizkavētu smadzeņu 

attīstību, pēc Zikas vīrusa uzliesmojuma, 

un PVO to aizvien vairāk uzskata par 

ticamu; tā kā šī nenoteiktība un 

neskaidrības par transmisijas mehānismiem 

izraisa sievietēm un pusaudzēm, jo īpaši 

grūtniecēm un viņu ģimenēm, ārkārtīgi 

sarežģītu situāciju, jo īpaši attiecībā uz 

viņu veselību un ilgtermiņa ietekmi uz 

mājsaimniecību, un tā kā šīs neskaidrības 

nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai 

aizkavētu steidzamus lēmumus un 

pasākumus, kas jāveic, lai atrisinātu šo 

krīzi; 

M. tā kā, pamatojoties uz arvien 

plašākajiem provizoriskajiem pētījumiem, 

zinātnieki ir nākuši pie vienprātīga 

secinājuma, ka Zikas vīruss ir viens no 

mikrocefālijas izraisītājiem
1
 un tas bojā 

embrija šūnas, no kurām attīstās 

smadzenes
2
, un bērni piedzimst ar 

neparasti mazu galvu un vairumā gadījumu 

aizkavētu smadzeņu attīstību, un šķiet, ka 

šīs vīruss spēj kaitīgi ietekmēt embriju 

visā grūtniecības laikā
3 
un ka tas izraisa 

arī Gijēna-Barē sindromu; tā kā šī 

nenoteiktība par vēl nedzimušā zīdaiņa 

veselību un neskaidrības par transmisijas 

mehānismiem izraisa sievietēm un 

pusaudzēm, jo īpaši grūtniecēm un viņu 

ģimenēm, ārkārtīgi sarežģītu situāciju, jo 

īpaši attiecībā uz viņu veselību un 

ilgtermiņa ietekmi uz mājsaimniecību, un 

tā kā šīs neskaidrības nekādā gadījumā 

nedrīkst izmantot, lai aizkavētu steidzamus 

lēmumus un pasākumus, kas jāveic, lai 

atrisinātu šo krīzi; 

 __________________ 

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). 

   

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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Grozījums Nr.  5 

José Inácio Faria 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Zikas vīrusa uzliesmojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a tā kā Zikas vīrusa uzliesmojums 

liecina, ka ir jāizmanto viss zinātnes 

potenciāls, tostarp pētījumi par embrija 

audiem, lai noteiktu, kā Zikas vīruss 

varētu izraisīt iedzimtas anomālijas, cita 

starpā mikrocefāliju, un izstrādāt vakcīnu 

vai zāles, ar ko turpmāk novērst nopietnas 

iedzimtas anomālijas vai pat nāves 

gadījumus; tā kā pētījumiem par embrija 

audiem bija izšķiroša nozīme, izstrādājot 

vakcīnas pret masaliņām, vējbakām, 

trakumsērgu un hepatītu, kā arī patlaban 

veiktajos pētījumos saistībā ar 

HIV/AIDS
1
; tā kā šādi pētījumi tomēr ir 

jāveic, ievērojot tiesību un ētikas normas; 

_______________  

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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Grozījums Nr.  6 

José Inácio Faria 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

Zikas vīrusa uzliesmojums 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.b norāda, ka embrija audu pētījumi 

varētu palīdzēt noskaidrot šīs slimības 

cēloņus un novērst iedzimtas anomālijas 

un ar tām saistītos abortus;  

Or. en 

 

 

 


