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BG Единство в многообразието BG

11.2.2019 B8-0071/1

Изменение 1
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B8-0071/2019
Дубравка Шуйца, Гийом Балас, Уршула Крупа, Катрин Биърдър, Естефания 
Торес Мартинес, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Използване на канабис за медицински цели

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. призовава Комисията и 
националните органи да си сътрудничат 
за изготвянето на правно определение 
на понятието „канабис за медицински 
цели“ и да правят ясно разграничение 
между основаните на канабис 
лекарствени продукти, одобрени от 
EMA или други регулаторни агенции, 
канабиса за медицински цели, който не 
е подкрепен с клинични изпитвания, и 
други приложения на канабиса (като 
например за развлекателни или 
промишлени цели);

1. призовава Комисията и 
националните органи да си сътрудничат 
за изготвянето на правно определение 
на понятието „медицински канабис“, 
т.е. „канабис за медицински цели“ и да 
правят ясно разграничение между 
основаните на канабис лекарствени 
продукти, одобрени от EMA или други 
регулаторни агенции, канабиса за 
медицински цели, който не е подкрепен 
с клинични изпитвания, и други 
приложения на канабиса (като например 
за развлекателни или промишлени 
цели);
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Изменение 2
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B8-0071/2019
Дубравка Шуйца, Гийом Балас, Уршула Крупа, Катрин Биърдър, Естефания 
Торес Мартинес, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Използване на канабис за медицински цели

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. призовава държавите членки да 
предоставят на медицинските 
специалисти подходящо медицинско 
обучение и да насърчават повишаването 
на познанията относно канабиса за 
медицински цели въз основа на 
независими и широкообхватни научни 
изследвания; в допълнение към това, 
призовава държавите членки да дават 
възможност на лекарите да използват 
свободно своята професионална 
преценка, когато предписват одобрени 
от регулаторните органи и основани 
на канабис лекарствени продукти на 
пациентите, които изпълняват 
необходимите условия, и да позволяват 
на фармацевтите да изпълняват законно 
тези предписания; подчертава 
необходимостта от обучение и достъп 
до литература за целия медицински 
персонал, като например студенти по 
медицина, лекари и фармацевти, 
относно резултатите от независими 
научни изследвания;

9. призовава държавите членки да 
предоставят на медицинските 
специалисти подходящо медицинско 
обучение и да насърчават повишаването 
на познанията относно канабиса за 
медицински цели въз основа на 
независими и широкообхватни научни 
изследвания; в допълнение към това, 
призовава държавите членки да дават 
възможност на лекарите да използват 
свободно своята професионална 
преценка, когато предписват канабис за 
медицински цели на пациентите, които 
изпълняват необходимите условия, и да 
позволяват на фармацевтите да 
изпълняват законно тези предписания; 
подчертава необходимостта от обучение 
и достъп до литература за целия 
медицински персонал, като например 
студенти по медицина, лекари и 
фармацевти, относно резултатите от 
независими научни изследвания;
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Изменение 3
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B8-0071/2019
Дубравка Шуйца, Гийом Балас, Уршула Крупа, Катрин Биърдър, Естефания 
Торес Мартинес, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Използване на канабис за медицински цели

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава Комисията да работи с 
държавите членки за подобряване на 
равния достъп до основаните на канабис 
лекарствени продукти и за 
гарантиране, че когато това е 
разрешено, лекарствата, които са 
ефикасни при лечение на специфични 
състояния, се покриват от 
здравноосигурителните схеми, какъвто е 
случаят и с други лекарствени 
продукти; изисква от държавите членки 
да осигуряват равен и безопасен избор 
на пациентите между различните видове 
основани на канабис лекарства, като 
същевременно се гарантира, че 
пациентите са придружавани от 
специализирани медицински 
специалисти по време на тяхното 
лечение;

10. призовава Комисията да работи с 
държавите членки за подобряване на 
равния достъп до основаните на канабис 
за медицински цели и за гарантиране, 
че когато това е разрешено, лекарствата, 
които са ефикасни при лечение на 
специфични състояния, се покриват от 
здравноосигурителните схеми, какъвто е 
случаят и с други лекарствени 
продукти; изисква от държавите членки 
да осигуряват равен и безопасен избор 
на пациентите между различните видове 
канабис за медицински цели, като 
същевременно се гарантира, че 
пациентите са придружавани от 
специализирани медицински 
специалисти по време на тяхното 
лечение;

Or. en



AM\1176791BG.docx PE631.667v01-00

BG Единство в многообразието BG

11.2.2019 B8-0071/4

Изменение 4
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B8-0071/2019
Дубравка Шуйца, Гийом Балас, Уршула Крупа, Катрин Биърдър, Естефания 
Торес Мартинес, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Използване на канабис за медицински цели

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава държавите членки да 
осигуряват достатъчна наличност на 
основани на канабис лекарствени 
продукти за медицински цели, чрез 
които се откликва на реалните 
потребности, чрез производство в 
съответствие с техните национални 
медицински стандарти или евентуално 
чрез внос, който е в съответствие с 
техните национални изисквания за 
лекарства на основата на канабис;

13. призовава държавите членки да 
осигуряват достатъчна наличност на 
канабис за медицински цели, чрез които 
се откликва на реалните потребности, 
чрез производство в съответствие с 
техните национални медицински 
стандарти или евентуално чрез внос, 
който е в съответствие с техните 
национални изисквания за канабис за 
медицински цели;
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Изменение 5
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE
Шабиер Бенито Силуага
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B8-0071/2019
Дубравка Шуйца, Гийом Балас, Уршула Крупа, Катрин Биърдър, Естефания 
Торес Мартинес, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Използване на канабис за медицински цели

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава, че всеобхватното и 
основано на доказателства 
регламентиране на лекарства на 
основата на канабис за медицински 
цели ще доведе до допълнителни 
ресурси за публичните органи, ще 
ограничи пазара на черно, ще гарантира 
качество и точно етикетиране с цел 
подпомагане на упражняването на 
контрол над пунктовете за продажба, ще 
ограничи достъпа на това вещество за 
малолетни и непълнолетни лица и ще 
осигури правна сигурност и безопасен 
достъп на пациентите до канабис за 
медицинска употреба, естествено с 
конкретни предпазни мерки за младите 
хора и бременните жени;

16. подчертава, че всеобхватното и 
основано на доказателства 
регламентиране на канабис за 
медицински цели ще доведе до 
допълнителни ресурси за публичните 
органи, ще ограничи пазара на черно, 
ще гарантира качество и точно 
етикетиране с цел подпомагане на 
упражняването на контрол над 
пунктовете за продажба, ще ограничи 
достъпа на това вещество за малолетни 
и непълнолетни лица и ще осигури 
правна сигурност и безопасен достъп на 
пациентите до канабис за медицинска 
употреба, естествено с конкретни 
предпазни мерки за младите хора и 
бременните жени;
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