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11.4.2016 B8-0449/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

José Inácio Faria 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže sa objavil menší počet správ o 

pohlavnom prenose vírusu Zika; 

U. keďže vírus Zika sa môže prenášať 

pohlavnou cestou
1,2

 a podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie je pohlavný 

prenos „relatívne bežný
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 

Pozmeňujúci návrh  4 

José Inácio Faria 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže v súčasnosti sa skúma (a podľa 

WHO je čoraz reálnejšia) súvislosť medzi 

tehotnými ženami infikovanými vírusom 
Zika a nárastom prípadov mikrocefálie, 

ktorá spôsobuje, že sa deti rodia s 

neobvykle malou hlavou a ktorá vo 

väčšine prípadov zapríčiňuje oneskorený 

vývoj mozgu; keďže táto neistota, ako aj 

neistota týkajúca sa mechanizmov prenosu 

vírusu, stavajú ženy a dospievajúce 

dievčatá, a predovšetkým tehotné ženy a 

ich rodiny do mimoriadne ťažkej situácie, 

najmä pokiaľ ide o ich zdravie a dlhodobé 

dôsledky pre domácnosti, a keďže tieto 

neistoty by sa v žiadnom prípade nemali 

využívať na odkladanie naliehavých 

rozhodnutí a opatrení nevyhnutných na 

vyriešenie tejto krízy; 

M. keďže existuje vedecký konsenzus, 

ktorý sa opiera o čoraz významnejší 

predbežný výskum a podľa ktorého vírus 
Zika je jednou z príčin mikrocefálie

1
, ktorá 

poškodzuje plodové bunky vytvárajúce 

mozog
2
, spôsobuje, že sa deti rodia s 

neobvykle malou hlavou a vo väčšine 

prípadov zapríčiňuje oneskorený vývoj 

mozgu, a pravdepodobne je schopná 

poškodiť plod počas tehotenstva,
3
 a je 

takisto príčinou Guillainovho-Barrého 

syndrómu; keďže neistota, pokiaľ ide o 

zdravie nenarodeného dieťaťa, ako aj 

neistota týkajúca sa mechanizmov prenosu 

vírusu, stavajú ženy a dospievajúce 

dievčatá, a predovšetkým tehotné ženy a 

ich rodiny do mimoriadne ťažkej situácie, 

najmä pokiaľ ide o ich zdravie a dlhodobé 

dôsledky pre domácnosti, a keďže tieto 

neistoty by sa v žiadnom prípade nemali 

využívať na odkladanie naliehavých 

rozhodnutí a opatrení nevyhnutných na 

vyriešenie tejto krízy; 

 __________________ 
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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11.4.2016 B8-0449/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

José Inácio Faria 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. keďže prepuknutie epidémie 

spôsobenej vírusom Zika ukazuje, že sa 

musí využiť všetok potenciál vedy vrátane 

výskumu v oblasti plodového tkaniva, aby 

sa zistilo, akým spôsobom môže vírus Zika 

spôsobiť vrodené chyby vrátane 

mikrocefálie, a aby sa vyvinula očkovacia 

látka alebo liek na zabránenie vážnym 

vrodeným chybám či dokonca úmrtiam v 

budúcnosti; keďže výskum v oblasti 

plodového tkaniva bol rozhodujúci pre 

výrobu očkovacích látok proti rubeole, 

ovčím kiahňam, besnote a hepatitíde a pre 

súčasný výskum zameraný na 

HIV/AIDS
1
; keďže však tento výskum 

musí prebiehať v právnych a etických 

medziach; 

_______________  

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 

Pozmeňujúci návrh  6 

José Inácio Faria 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0449/2016 

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

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7b. poznamenáva, že výskum v oblasti 

plodového tkaniva môže pomôcť 

dešifrovať túto chorobu a zabrániť 

vrodeným chybám a súvisiacim umelým 

prerušeniam tehotenstva;  

Or. en 

 

 


