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Poprawka 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i organy krajowe 
do współpracy w celu opracowania 
prawnej definicji medycznej marihuany i 
wprowadzenia jasnego rozróżnienia 
między lekami na bazie marihuany 
zatwierdzonymi przez EMA lub inne 
agencje regulacyjne, marihuaną medyczną 
niesprawdzoną w badaniach klinicznych 
oraz innymi zastosowaniami marihuany 
(np. rekreacyjnym lub przemysłowym);

1. wzywa Komisję i organy krajowe 
do współpracy w celu opracowania 
prawnej definicji medycznej marihuany, tj. 
marihuany stosowanej do celów 
medycznych, i wprowadzenia jasnego 
rozróżnienia między lekami na bazie 
marihuany zatwierdzonymi przez EMA lub 
inne agencje regulacyjne, marihuaną 
medyczną niesprawdzoną w badaniach 
klinicznych oraz innymi zastosowaniami 
marihuany (np. rekreacyjnym lub 
przemysłowym);
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11.2.2019 B8-0071/7

Poprawka 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia personelowi służby zdrowia 
odpowiedniego szkolenia medycznego i 
promowania opartej na niezależnych i 
szeroko zakrojonych badaniach naukowych 
wiedzy na temat medycznej marihuany; 
wzywa ponadto państwa członkowskie, 
aby umożliwiły lekarzom swobodny osąd 
na podstawie doświadczenia zawodowego 
przy przepisywaniu dopuszczonych przez 
organy regulacyjne leków na bazie 
marihuany pacjentom o konkretnych 
schorzeniach oraz by umożliwiły 
farmaceutom legalne honorowanie takich 
recept; podkreśla potrzebę zapewnienia 
całemu personelowi medycznemu – 
studentom medycyny, lekarzom i 
farmaceutom – szkoleń i dostępu do 
literatury naukowej dotyczącej wyników 
niezależnych badań naukowych;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia personelowi służby zdrowia 
odpowiedniego szkolenia medycznego i 
promowania opartej na niezależnych i 
szeroko zakrojonych badaniach naukowych 
wiedzy na temat medycznej marihuany; 
wzywa ponadto państwa członkowskie, 
aby umożliwiły lekarzom swobodny osąd 
na podstawie doświadczenia zawodowego 
przy przepisywaniu marihuany do celów 
medycznych pacjentom o konkretnych 
schorzeniach oraz by umożliwiły 
farmaceutom legalne honorowanie takich 
recept; podkreśla potrzebę zapewnienia 
całemu personelowi medycznemu – 
studentom medycyny, lekarzom i 
farmaceutom – szkoleń i dostępu do 
literatury naukowej dotyczącej wyników 
niezależnych badań naukowych;
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11.2.2019 B8-0071/8

Poprawka 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi na rzecz 
wyrównania dostępu do leków na bazie 
marihuany i dopilnowania, aby, jeżeli jest 
to dopuszczalne, leki skuteczne w 
konkretnych schorzeniach były objęte 
systemem ubezpieczenia zdrowotnego, tak 
jak inne leki; zwraca się do państw 
członkowskich o zapewnienie pacjentom 
bezpiecznego i równego dostępu do 
różnych rodzajów leków na bazie 
marihuany i o dopilnowanie, aby podczas 
leczenia pacjentami zajmował się 
wykwalifikowany personel medyczny;

10. wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi na rzecz 
wyrównania dostępu do marihuany do 
celów medycznych i dopilnowania, aby, 
jeżeli jest to dopuszczalne, leki skuteczne 
w konkretnych schorzeniach były objęte 
systemem ubezpieczenia zdrowotnego, tak 
jak inne leki; zwraca się do państw 
członkowskich o zapewnienie pacjentom 
bezpiecznego i równego dostępu do 
różnych rodzajów marihuany do celów 
medycznych i o dopilnowanie, aby podczas 
leczenia pacjentami zajmował się 
wykwalifikowany personel medyczny;
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11.2.2019 B8-0071/9

Poprawka 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania wystarczającego dostępu 
do leków na bazie marihuany dla 
zaspokojenia rzeczywistych potrzeb dzięki 
produkcji zgodnej z krajowymi 
standardami medycznymi lub ewentualnie 
z importu spełniającego krajowe wymogi 
dotyczące leków na bazie marihuany;

13. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania wystarczającego dostępu 
do marihuany do celów medycznych dla 
zaspokojenia rzeczywistych potrzeb dzięki 
produkcji zgodnej z krajowymi 
standardami medycznymi lub ewentualnie 
z importu spełniającego krajowe wymogi 
dotyczące marihuany do celów 
medycznych;
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11.2.2019 B8-0071/10

Poprawka 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Stosowanie marihuany w celach leczniczych

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że kompleksowa i oparta 
na wiedzy regulacja leków na bazie 
marihuany uwolniłaby dodatkowe zasoby 
w organach publicznych, ograniczyłaby 
czarny rynek, zapewniłaby jakość i 
właściwe etykietowanie, aby pomóc 
kontrolować punkty sprzedaży, 
ograniczyłaby dostęp małoletnich do tej 
substancji i zapewniłaby pacjentom 
pewność prawa oraz bezpieczny dostęp w 
celach leczniczych – z zachowaniem 
środków ostrożności w przypadku osób 
młodych i kobiet w ciąży;

16. podkreśla, że kompleksowa i oparta 
na wiedzy regulacja marihuany do celów 
medycznych uwolniłaby dodatkowe zasoby 
w organach publicznych, ograniczyłaby 
czarny rynek, zapewniłaby jakość i 
właściwe etykietowanie, aby pomóc 
kontrolować punkty sprzedaży, 
ograniczyłaby dostęp małoletnich do tej 
substancji i zapewniłaby pacjentom 
pewność prawa oraz bezpieczny dostęp w 
celach leczniczych – z zachowaniem 
środków ostrożności w przypadku osób 
młodych i kobiet w ciąży;

Or. en


