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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με τη νόσο του Lyme1

1. Η νόσος του Lyme είναι μια βακτηριακή νόσος που προσβάλλει τον άνθρωπο και πολλά 
ζώα, ιδίως τους σκύλους, τις γάτες και τα άλογα.

2. Βρίσκεται σε πλήρη έξαρση, ειδικά στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 
συνολικά 65 χώρες.

3. Μπορεί να εξελιχθεί επί σειρά ετών ή δεκαετιών, διανύοντας πολλά στάδια αλλά οι 
εξετάσεις ανίχνευσης, οι θεραπευτικές αγωγές και ο χρόνιος χαρακτήρας της εν λόγω 
νόσου αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διχογνωμίας μεταξύ ιατρών και 
εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

4. Η νόσος του Lyme, εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας συμπτωμάτων, μπορεί πράγματι να 
οδηγήσει σε πλήθος λανθασμένων διαγνώσεων.

5. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να υιοθετήσουν μια συνολική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η νόσος του Lyme. Θα πρέπει να προαχθεί 
η έρευνα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου.

6. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), καλούνται επίσης να ξεκινήσουν μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης σχετικά με τη νόσο του Lyme για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα υγείας στην Ευρώπη.

7. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


