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11.2.2019 B8-0071/6

Pozmeňujúci návrh 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Používanie konopí na liečebné účely

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a vnútroštátne 
orgány, aby spolupracovali na vypracovaní 
zákonného vymedzenia konopí na liečebné 
použitie a jasne rozlišovali medzi liekmi na 
báze konopí, ktoré schválila EMA alebo 
iné regulačné agentúry, konopou na 
liečebné použitie, ktoré sa neopiera o 
klinické skúšanie, a iným využitím konopí 
(napríklad na rekreačné účely alebo v 
priemysle);

1. vyzýva Komisiu a vnútroštátne 
orgány, aby spolupracovali na vypracovaní 
zákonného vymedzenia konopí na liečebné 
použitie, t. j. konopí na lekárske účely, a 
jasne rozlišovali medzi liekmi na báze 
konopí, ktoré schválila EMA alebo iné 
regulačné agentúry, konopou na liečebné 
použitie, ktoré sa neopiera o klinické 
skúšanie, a iným využitím konopí 
(napríklad na rekreačné účely alebo v 
priemysle);

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/7

Pozmeňujúci návrh 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Používanie konopí na liečebné účely

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby 
poskytovali zdravotníckym pracovníkom 
náležitú lekársku odbornú prípravu a aby 
podporovali rozširovanie poznatkov o 
konopiach na liečebné použitie na základe 
nezávislého a rozsiahleho výskumu; 
vyzýva ďalej členské štáty, aby umožnili 
lekárom riadiť sa pri predpisovaní 
regulačne schválených liekov vyrábaných 
z konope pacientom s príslušnými 
diagnózami vlastným odborným úsudkom, 
a aby umožnili lekárnikom zákonne 
vydávať lieky na základe týchto predpisov; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetci 
zdravotnícki pracovníci, napríklad študenti 
medicíny, lekári a lekárnici, absolvovali 
odbornú prípravu a mali prístup k literatúre 
o výsledkoch nezávislého vedeckého 
výskumu;

9. vyzýva členské štáty, aby 
poskytovali zdravotníckym pracovníkom 
náležitú lekársku odbornú prípravu a aby 
podporovali rozširovanie poznatkov o 
konopiach na liečebné použitie na základe 
nezávislého a rozsiahleho výskumu; 
vyzýva ďalej členské štáty, aby umožnili 
lekárom riadiť sa pri predpisovaní konopí 
na liečebné účely pacientom s príslušnými 
diagnózami vlastným odborným úsudkom, 
a aby umožnili lekárnikom zákonne 
vydávať lieky na základe týchto predpisov; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetci 
zdravotnícki pracovníci, napríklad študenti 
medicíny, lekári a lekárnici, absolvovali 
odbornú prípravu a mali prístup k literatúre 
o výsledkoch nezávislého vedeckého 
výskumu;
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11.2.2019 B8-0071/8

Pozmeňujúci návrh 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Používanie konopí na liečebné účely

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi na 
zlepšení rovnakého prístupu k liekom na 
báze konopí a zabezpečila, aby sa na lieky, 
ktoré sú účinné pri liečbe osobitných 
ochorení, v prípade schválenia vzťahoval 
systém zdravotného poistenia rovnako, ako 
je to v prípade iných liekov; žiada členské 
štáty, aby pacientom poskytovali bezpečnú 
a rovnoprávnu voľbu medzi rôznymi typmi 
liekov na báze konopí a zároveň 
zabezpečili, že o pacientov sa budú počas 
liečby starať špecializovaní zdravotnícki 
pracovníci;

10. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi na 
zlepšení rovnakého prístupu ku konope na 
liečebné účely a zabezpečila, aby sa na 
lieky, ktoré sú účinné pri liečbe osobitných 
ochorení, v prípade schválenia vzťahoval 
systém zdravotného poistenia rovnako, ako 
je to v prípade iných liekov; žiada členské 
štáty, aby pacientom poskytovali bezpečnú 
a rovnoprávnu voľbu medzi rôznymi typmi 
konopy na liečebné účely a zároveň 
zabezpečili, že o pacientov sa budú počas 
liečby starať špecializovaní zdravotnícki 
pracovníci;
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11.2.2019 B8-0071/9

Pozmeňujúci návrh 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Používanie konopí na liečebné účely

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dostatočnú dostupnosť liekov 
na báze konopí na uspokojenie skutočných 
potrieb, a to buď výrobou v súlade s 
vnútroštátnymi medicínskymi normami, 
alebo dovozom, ktorý bude spĺňať 
vnútroštátne požiadavky na lieky na báze 
konopí;

13. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili dostatočnú dostupnosť konopy 
na liečebné účely na uspokojenie 
skutočných potrieb, a to buď výrobou v 
súlade s vnútroštátnymi medicínskymi 
normami, alebo dovozom, ktorý bude 
spĺňať vnútroštátne požiadavky na konopu 
na liečebné účely;
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11.2.2019 B8-0071/10

Pozmeňujúci návrh 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Používanie konopí na liečebné účely

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že komplexná a na 
dôkazoch založená regulácia liekov na báze 
konopí by sa premietla do ďalších zdrojov 
pre orgány verejnej moci, obmedzila by 
čierny trh, zabezpečila kvalitné a presné 
označovanie s cieľom prispieť k zlepšeniu 
kontroly miest predaja, obmedzila by 
prístup maloletých k tejto látke a zároveň 
by zaručila právnu istotu a bezpečný 
prístup pacientov k liečebnému použitiu 
konopí, pričom mladým ľuďom a tehotným 
ženám by sa venovala osobitná pozornosť;

16. zdôrazňuje, že komplexná a na 
dôkazoch založená regulácia konopy na 
liečebné účely by sa premietla do ďalších 
zdrojov pre orgány verejnej moci, 
obmedzila by čierny trh, zabezpečila 
kvalitné a presné označovanie s cieľom 
prispieť k zlepšeniu kontroly miest predaja, 
obmedzila by prístup maloletých k tejto 
látke a zároveň by zaručila právnu istotu a 
bezpečný prístup pacientov k liečebnému 
použitiu konopí, pričom mladým ľuďom a 
tehotným ženám by sa venovala osobitná 
pozornosť;

Or. en


