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11.4.2016 B8-0449/3 

Amendement  3 

José Inácio Faria 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat er enkele meldingen 

zijn gemaakt van overdracht van het 

zikavirus door middel van seksueel 

contact; 

U. overwegende dat het zikavirus seksueel 

overdraagbaar is 
1,2

 en dat de WHO heeft 

verklaard dat seksuele overdracht 

"relatief vaak voorkomt
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 

Amendement  4 

José Inácio Faria 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat het verband tussen 

met het zikavirus besmette zwangere 

vrouwen en de toename van het aantal 

gevallen van microcefalie, een aandoening 

waardoor baby's worden geboren met een 

abnormaal klein hoofd en in de meeste 

gevallen vertraagde hersenontwikkeling, 

na de uitbraak van het zikavirus, 

momenteel wordt onderzocht en volgens 

het WHO steeds plausibeler wordt; 

overwegende dat deze onzekerheid, evenals 

de onzekerheid met betrekking tot 

overdrachtsmechanismen, vrouwen en 

meisjes — en met name zwangere vrouwen 

en hun gezinnen — in een uitzonderlijk 

moeilijke positie brengen, in het bijzonder 

voor wat hun gezondheid en de 

langetermijngevolgen voor het huishouden 

betreft, en dat deze onzekerheden in geen 

geval mogen worden gebruikt om 

dringende besluiten en maatregelen uit te 

stellen die nodig zijn om deze crisis het 

hoofd te bieden; 

M. overwegende dat onder 

wetenschappers op grond van steeds meer 

voorlopig onderzoeksmateriaal algemeen 

wordt aangenomen dat het zikavirus een 

van de oorzaken is van  microcefalie
1
, een 

aandoening die bij de foetus de cellen 

beschadigt die de hersens maken
2
, een 

aandoening waardoor baby's worden 

geboren met een abnormaal klein hoofd en 

in de meeste gevallen vertraagde 

hersenontwikkeling, en gedurende de 

gehele zwangerschap schade schijnt te 

kunnen toebrengen aan de foetus
3
 en 

tevens de oorzaak is van het Guillain-

Barré syndroom; overwegende dat 

onzekerheid omtrent de gezondheid van de 

ongeboren baby, evenals de onzekerheid 

met betrekking tot 

overdrachtsmechanismen, vrouwen en 

meisjes — en met name zwangere vrouwen 

en hun gezinnen — in een uitzonderlijk 

moeilijke positie brengen, in het bijzonder 

voor wat hun gezondheid en de 

langetermijngevolgen voor het huishouden 

betreft, en dat deze onzekerheden in geen 

geval mogen worden gebruikt om 

dringende besluiten en maatregelen uit te 

stellen die nodig zijn om deze crisis het 

hoofd te bieden; 
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 __________________ 

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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11.4.2016 B8-0449/5 

Amendement  5 

José Inácio Faria 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. overwegende dat de uitbraak van 

het zikavirus aantoont dat het volle 

potentieel van de wetenschap, waaronder 

ook de research van foetaal weefsel, moet 

worden aangewend om vast te stellen hoe 

het zikavirus geboorteafwijkingen als 

microcefalie kan veroorzaken, en een 

vaccin of geneesmiddel te ontwikkelen 

waardoor ernstige geboorteafwijkingen of 

zelfs sterfgevallen in de toekomst kunnen 

worden voorkomen; overwegende dat 

research van foetaal weefsel van groot 

belang is geweest voor de aanmaak van 

vaccins tegen rodehond, waterpokken, 

rabiës en hepatitis en voor het onderzoek 

thans naar hiv/aids
1
; overwegende dat 

zulk onderzoek binnen juridische en 

ethische grenzen moet worden verricht; 

_______________  

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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11.4.2016 B8-0449/6 

Amendement  6 

José Inácio Faria 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Uitbraak van het zikavirus 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 ter. merkt op dat research van foetaal 

weefsel de oorzaken van deze ziekte kan 

helpen ontraadselen waardoor 

geboorteafwijkingen en daaraan 

verbonden vruchtafdrijvingen kunnen 

worden voorkomen; 

Or. en 

 

 


