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Amendamentul  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere articolul 6 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

Or. fr 

 

Amendamentul  2 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 15 a (nouă) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Recomandarea 

Consiliului privind vaccinarea împotriva 

gripei sezoniere (2009), 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât costul unui set complet de 

vaccinuri pentru un singur copil, chiar și la 

cele mai reduse prețuri la nivel mondial, a 

crescut cu un factor de 68 în perioada 

2001-2014; 

B. întrucât costul unui set complet de 

vaccinuri pentru un singur copil, chiar și la 

cele mai reduse prețuri la nivel mondial, a 

crescut cu un factor de 68 în perioada 

2001-2014; întrucât acest preț majorat 

este nejustificat și incompatibil cu 

obiectivul de dezvoltare durabilă de a 

asigura o viață sănătoasă și de a promova 
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bunăstarea la toate vârstele; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât, în UE/SEE, există 

diferențe considerabile între țări în ceea ce 

privește vaccinurile recomandate și 

organizarea serviciilor medicale; 

C. întrucât, în UE/SEE, există 

diferențe considerabile între țări în ceea ce 

privește vaccinurile recomandate și 

organizarea serviciilor medicale, având în 

vedere că protecția și îmbunătățirea 

sănătății umane țin de competența statelor 

și nu pot face obiectul unor acte cu forță 

juridică obligatorie în afara cadrului 

național; 

Or. fr 

 

Amendamentul  5 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât articolul 6 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

conform căruia protecția și îmbunătățirea 

sănătății umane se numără printre 

competențele de sprijin, permite Comisiei 

să desfășoare numai acțiuni de sprijinire, 

de coordonare sau completare a acțiunii 

statelor membre, actele cu forță juridică 

obligatorie ale Uniunii Europene 

neputând, prin urmare, să impună 

armonizarea actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative ale statelor membre 
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ale Uniunii Europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  6 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât, potrivit unui sondaj 

global realizat în cadrul Proiectului 

privind încrederea în vaccinuri, regiunea 

europeană a înregistrat cel mai mare 

număr de răspunsuri negative în ceea ce 

privește percepția importanței 

vaccinurilor, a siguranței și a eficacității 

lor, conducând la cel mai înalt grad de 

reticență față de vaccinare în rândul 

populației1a. 

 _________________ 

 1a Larson, Heidi J. et al. (2016), The State 

of Vaccine Confidence 2016: Global 

Insights Through a 67-Country Survey 

(„Încrederea în vaccinuri în 2016: analize 

globale cu ajutorul unui sondaj din 67 de 

țări”), EBioMedicine, 2016, volumul 12, 

pp. 295-301. 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât vaccinările în masă pot 

eradica un anumit număr de boli și pot 
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preveni, astfel, epidemiile care ar putea 

conduce la numeroase decese; 

Or. fr 

 

Amendamentul  8 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât, în temeiul abordării „O 

singură sănătate”, diverse state membre 

consideră că vaccinarea animalelor de 

fermă și a animalelor domestice este o 

măsură importantă atât pentru prevenirea 

focarelor de boli transfrontaliere ale 

animalelor, cât și pentru limitarea 

riscului ca boala să se răspândească mai 

departe, și întrucât au introdus această 

vaccinare, inclusiv împotriva infecțiilor cu 

Coxiella burnettii și cu alte boli 

bacteriene și virale care prezintă riscuri și 

pentru sănătatea publică; 

Or. nl 

 

Amendamentul  9 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât, în anumite state membre, 

neîncrederea în vaccinuri crește în mod 

semnificativ în rândul opiniei publice, 

generând comportamente individuale 

îngrijorătoare prin refuzarea vaccinării; 

Or. fr 
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Amendamentul  10 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât, în perioada 2008-2015, s-

au înregistrat 215 000 de cazuri de boli 

care pot fi prevenite prin vaccinare (VPD-

uri), cu excepția gripei, în Europa1a; 

 _________________ 

 1a Consiliul european pentru relații 

externe, „Lista bolilor care pot fi 

prevenite prin vaccinare”, 2015. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Aldo Patriciello 

 

 Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât, există, de asemenea, un 

flux tot mai mare de călători 

intercontinentali; 

Or. it 

 

Amendamentul  12 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 
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 1a. recunoaște rolul pe care îl pot avea 

vaccinurile în reducerea nevoii de 

antibiotice, contribuind astfel la limitarea 

răspândirii rezistenței la antimicrobiene 

(AMR), care ar trebui să fie analizat în 

continuare; subliniază totuși că reducerea 

urgentă a utilizării excesive, a utilizării 

necorespunzătoare și a expunerii 

neintenționate la antibiotice trebuie să 

rămână principala prioritate;  

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 1a. constată că vaccinarea previne 

anual aproximativ 2,5 milioane de decese 

la nivel mondial și reduce costurile cu 

tratamentele specifice bolii, inclusiv 

tratamentele antimicrobiene; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 

Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

faptul că toate aceste realizări menționate 

sunt grav afectate de fenomenul 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 

Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

fenomenul îngrijorător al unei atitudini 

ezitante față de vaccinuri și solicită o mai 
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îngrijorător al unei atitudini ezitante față de 

vaccinuri; 
mare transparență în ceea ce privește 

producția și studiul eventualelor efecte 

secundare ale vaccinurilor, pentru a 

restabili încrederea cetățenilor europeni și 

pentru a adopta măsurile educative 

necesare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  15 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 

Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

faptul că toate aceste realizări menționate 

sunt grav afectate de fenomenul 

îngrijorător al unei atitudini ezitante față de 

vaccinuri; 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 

Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

faptul că toate aceste realizări menționate 

sunt grav afectate de fenomenul 

îngrijorător al unei atitudini ezitante față de 

vaccinuri; este, de asemenea, preocupat de 

absența, la nivel național, a 

recomandărilor privind luarea în 

considerare a îmbătrânirii populației, 

având în vedere vulnerabilitatea deosebită 

a persoanelor în vârstă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  16 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 

2. salută faptul că introducerea 

vaccinării profilactice pe scară largă în 
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Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

faptul că toate aceste realizări menționate 

sunt grav afectate de fenomenul 

îngrijorător al unei atitudini ezitante față de 

vaccinuri; 

Europa a contribuit semnificativ la 

eradicarea multor boli infecțioase sau la 

reducerea acestora; este preocupat totuși de 

faptul că toate aceste realizări menționate 

sunt grav afectate de fenomenul 

îngrijorător al unei atitudini ezitante față de 

vaccinuri, fondat pe baza lipsei de 

informații sau a expunerii la informații 

false; 

Or. fr 

 

Amendamentul  17 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un 

vaccin autorizat este testat în mod riguros 

de-a lungul mai multor faze de testări 

clinice înainte ca utilizarea acestuia să fie 

aprobată și, după introducerea sa pe piață, 

este reevaluat periodic; 

3. subliniază că, pentru a garanta 

siguranța unui vaccin, este important ca 

testele de evaluare prealabile 

autorizațiilor de introducere pe piață și 

analizele periodice ulterioare introducerii 
pe piață a vaccinului, să fie efectuate de 

cercetători independenți, a căror 

declarație referitoare la conflictele de 

interese să fie făcută publică, precum și 

concluziile acestora; 

Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un 

vaccin autorizat este testat în mod riguros 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt testate în mod riguros de-a 

lungul mai multor faze de testări clinice 
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de-a lungul mai multor faze de testări 

clinice înainte ca utilizarea acestuia să fie 

aprobată și, după introducerea sa pe piață, 

este reevaluat periodic; 

înainte să fie precalificate de OMS și/sau 

autorizate de către autoritățile naționale 

pentru a fi utilizate; siguranța vaccinului 

autorizat este monitorizată în permanență 
și, după introducerea sa pe piață, este 

reevaluată periodic; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un vaccin 

autorizat este testat în mod riguros de-a 

lungul mai multor faze de testări clinice 

înainte ca utilizarea acestuia să fie aprobată 

și, după introducerea sa pe piață, este 

reevaluat periodic; 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un vaccin 

autorizat este testat în mod riguros de-a 

lungul mai multor faze de testări clinice 

înainte ca utilizarea acestuia să fie aprobată 

și, după introducerea sa pe piață, este 

reevaluat periodic; cu toate acestea, având 

în vedere discrepanțele din cuprinsul 

prospectelor de vaccinuri produse pentru 

fiecare stat membru, invită statele 

membre să efectueze testări independente 

ale vaccinurilor autorizate pe teritoriul lor 

pentru a verifica dacă informațiile 

furnizate de producători sunt veridice, în 

special în ceea ce privește compoziția 

vaccinurilor și orice posibile efecte 

adverse ca urmare a vaccinării; 

Or. pl 

 

Amendamentul  20 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un vaccin 

autorizat este testat în mod riguros de-a 

lungul mai multor faze de testări clinice 

înainte ca utilizarea acestuia să fie aprobată 

și, după introducerea sa pe piață, este 

reevaluat periodic; 

3. subliniază că, potrivit OMS și 

Agenției Europene pentru Medicamente 
(EMA), vaccinurile sunt sigure, deoarece 

un vaccin autorizat este testat în mod 

riguros de-a lungul mai multor faze de 

testări clinice înainte ca utilizarea acestuia 

să fie aprobată și, după introducerea sa pe 

piață, este reevaluat periodic; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, potrivit OMS, 

vaccinurile sunt sigure, deoarece un vaccin 

autorizat este testat în mod riguros de-a 

lungul mai multor faze de testări clinice 

înainte ca utilizarea acestuia să fie aprobată 

și, după introducerea sa pe piață, este 

reevaluat periodic; 

3. subliniază că, potrivit OMS și 

agențiilor naționale din domeniul 

sănătății, vaccinurile sunt sigure, deoarece 

un vaccin autorizat este testat în mod 

riguros de-a lungul mai multor faze de 

testări clinice înainte ca utilizarea acestuia 

să fie aprobată și, după introducerea sa pe 

piață, este reevaluat periodic; 

Or. fr 

 

Amendamentul  22 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că există dubii 

referitoare la conținutul anumitor 

prospecte în ceea ce privește efectele 

adverse care pot apărea ca urmare a 
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vaccinării; subliniază că, în acest context, 

este necesar și legitim să se efectueze 

testări independente pentru a verifica 

discrepanțele semnalate; pacienții trebuie 

să dispună de informații complete, 

detaliate și precise privind vaccinurile 

disponibile pe piață, astfel încât să poată 

alege vaccinul potrivit pentru copilul lor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  23 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. propune ca cercetătorii aflați în 

situație de conflict de interese să fie 

excluși din grupurile de evaluare; solicită 

ca dezbaterile din cadrul comisiei de 

evaluare din cadrul Agenției Europene 

pentru Medicamente (EMA) să nu mai 

aibă caracter confidențial; propune ca 

datele științifice și clinice care au condus 

la concluziile comisiei și al căror caracter 

anonim a fost garantat în prealabil, să fie 

făcute publice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. reamintește că Planul de acțiune 

european „O singură sănătate” împotriva 

rezistenței la antimicrobiene (RAM) 
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menționează că imunizarea prin 

vaccinare reprezintă o intervenție din 

domeniul sănătății eficientă din punctul 

de vedere al costurilor în cadrul 

eforturilor de combatere a rezistenței la 

antimicrobiene1a; 

 _________________ 

 1a Un plan de acțiune european „O 

singură sănătate” (One Health) împotriva 

rezistenței la antimicrobiene (RAM), 29 

iunie 2017, p. 10. 

Or. nl 

 

Amendamentul  25 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. salută implicarea activă a Comisiei 

cu privire la chestiunea vaccinării și 

includerea în Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2018 a unui Plan de 

acțiune comun privind vaccinarea, 

cofinanțat prin Programul UE în 

domeniul sănătății; 

4. salută implicarea activă a Comisiei 

cu privire la chestiunea vaccinării și 

includerea unei inițiative de vaccinare în 

Programul de lucru al Comisiei pentru 

2018; salută publicarea foii de parcurs 

pentru o recomandare a Consiliului 

privind consolidarea cooperării împotriva 

bolilor care pot fi prevenite prin 

vaccinare; 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. salută implicarea activă a Comisiei 4. salută implicarea activă a Comisiei 
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cu privire la chestiunea vaccinării și 

includerea în Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2018 a unui Plan de 

acțiune comun privind vaccinarea, 

cofinanțat prin Programul UE în domeniul 

sănătății; 

cu privire la chestiunea vaccinării și 

punerea în aplicare a unui Plan de acțiune 

comun privind vaccinarea, cofinanțat prin 

Programul UE în domeniul sănătății 

începând cu primăvara anului 2018, cu 

participarea a 20 de state membre; regretă 

că 8 state membre au decis să nu 

participe; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. salută implicarea activă a Comisiei 

cu privire la chestiunea vaccinării și 

includerea în Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2018 a unui Plan de 

acțiune comun privind vaccinarea, 

cofinanțat prin Programul UE în domeniul 

sănătății; 

4. ia act de implicarea activă a 

Comisiei cu privire la chestiunea vaccinării 

și includerea în Programul de lucru al 

Comisiei pentru 2018 a unui Plan de 

acțiune comun privind vaccinarea, 

cofinanțat prin Programul UE în domeniul 

sănătății; 

Or. fr 

 

Amendamentul  28 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4a. invită Comisia să elaboreze 

orientări care să definească condițiile 

(rata de acoperire, fenomenele epidemice 

etc.) și criteriile care pot conduce la un 

mecanism de vaccinare obligatorie, 

pentru a dispune de orientări armonizate 

pentru toate statele membre; 
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Or. en 

 

Amendamentul  29 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4a. își exprimă sprijinul pentru 

anunțul Comisiei din planul său de 

acțiune împotriva rezistenței la 

antimicrobiene conform căruia va oferi 

stimulente pentru a încuraja adoptarea 

metodelor de diagnostic, a alternativelor 

la antimicrobiene și a vaccinurilor1a; 

 _________________ 

 1a Un plan de acțiune european „O 

singură sănătate” (One Health) împotriva 

rezistenței la antimicrobiene (RAM), 29 

iunie 2017, p. 12. 

Or. nl 

 

Amendamentul  30 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4a. salută viitoarea lansare a unei 

acțiuni comune, cofinanțată prin 

programul UE în domeniul sănătății, care 

vizează sporirea gradului de acoperire 

vaccinală; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 
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Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 b (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4b. invită statele membre și Comisia să 

consolideze baza legislativă pentru 

acoperirea vaccinală; reamintește că, în 

conformitate cu obiectivul nr. 1 al 

Planului de acțiune european pentru 

vaccinări 2015-2020, introducerea și 

punerea în aplicare a unui cadru 

legislativ adecvat este esențială pentru 

definirea priorităților naționale și pentru 

concretizarea unui angajament durabil în 

ceea ce privește imunizarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 c (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4c. subliniază importanța creării unui 

mecanism de finanțare inovator pentru 

alocarea de fonduri pentru imunizare la 

prețuri accesibile și aprovizionare de 

înaltă calitate, identificând orice deficit de 

finanțare a statelor membre în 

conformitate cu obiectivul nr. 6 și cu 

obiectivul nr. 5 al Planului de acțiune 

european pentru vaccinări 2015-2020, în 

vederea atingerii durabilității financiare a 

programelor naționale de imunizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 
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Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. sprijină cu fermitate Acordul 

privind achizițiile publice comune, care le 

asigură statelor membre și Comisiei un 

cadru pentru achiziționarea în comun a 

vaccinurilor, punându-se astfel în comun 

puterea de cumpărare a statelor membre și 

asigurându-se disponibilitatea în cantități 

suficiente a vaccinurilor pandemice, 

accesul garantat la vaccinuri și tratamentul 

egal al tuturor statelor membre 

participante; 

5. sprijină cu fermitate Acordul 

privind achizițiile publice comune, care le 

asigură statelor membre și Comisiei un 

cadru pentru achiziționarea în comun a 

vaccinurilor, punându-se astfel în comun 

puterea de cumpărare a statelor membre și 

asigurându-se disponibilitatea în cantități 

suficiente a vaccinurilor pandemice și 

eliminarea oricărui risc de epuizare a 

stocurilor, accesul garantat la vaccinuri și 

tratamentul egal al tuturor statelor membre 

participante; 

Or. fr 

 

Amendamentul  34 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. sprijină cu fermitate Acordul 

privind achizițiile publice comune, care le 

asigură statelor membre și Comisiei un 

cadru pentru achiziționarea în comun a 

vaccinurilor, punându-se astfel în comun 

puterea de cumpărare a statelor membre și 

asigurându-se disponibilitatea în cantități 

suficiente a vaccinurilor pandemice, 

accesul garantat la vaccinuri și tratamentul 

egal al tuturor statelor membre 

participante; 

5. sprijină cu fermitate Acordul 

privind achizițiile publice comune, care le 

asigură statelor membre și Comisiei un 

cadru pentru achiziționarea în comun a 

vaccinurilor, punându-se astfel în comun 

puterea de cumpărare a statelor membre și 

asigurându-se disponibilitatea în cantități 

suficiente a vaccinurilor pandemice și a 

altor vaccinuri, accesul garantat la 

vaccinuri și tratamentul egal al tuturor 

statelor membre participante; 

Or. en 
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Amendamentul  35 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. salută faptul că 24 de state membre 

au semnat Acordul privind achizițiile 

publice comune, ceea ce înseamnă că 

acesta acoperă 447,8 milioane din totalul 

de 508,2 milioane de cetățeni ai UE; invită 

statele membre care încă nu au semnat 

Acordul privind achizițiile publice comune 

să facă acest lucru, pentru ca toți cetățenii 

UE să intre sub incidența acordului; 

6. salută faptul că 24 de state membre 

au semnat Acordul privind achizițiile 

publice comune, ceea ce înseamnă că 

acesta acoperă 447,8 milioane din totalul 

de 508,2 milioane de cetățeni ai UE; invită 

statele membre care încă nu au semnat 

Acordul privind achizițiile publice comune 

să facă acest lucru, pentru ca toți cetățenii 

UE să intre sub incidența acordului; invită 

Comisia să examineze posibilitatea ca 

punerea în comun a puterii de cumpărare 

să fie extinsă la toate statele membre ale 

Spațiului Economic European și ale 

Consiliului Europei; 

Or. fr 

 

Amendamentul  36 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește importanța 

transparenței pentru edificarea și 

menținerea încrederii publicului în 

medicamente; 

7. reamintește importanța 

transparenței pentru edificarea și 

menținerea încrederii publicului în 

medicamente; recomandă în acest sens 

importanța (a) comandării de trialuri și 

studii independente privind toate 

vaccinările și (b) a publicării rezultatelor 

acestor trialuri și studii; 

Or. en 
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Amendamentul  37 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește importanța 

transparenței pentru edificarea și 

menținerea încrederii publicului în 

medicamente; 

7. reamintește importanța 

transparenței pentru edificarea și 

menținerea încrederii publicului în 

medicamente și, în special, în vaccinuri, 

având în vedere reticența care se 

manifestă în mai multe state membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  38 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. întrucât, pentru a se asigura o 

protecție maximă a sănătății umane și 

pentru a se reduce reticența față de 

vaccinare, este necesar ca eventualele 

efecte negative asupra sănătății care apar 

sau care sunt percepute în urma 

vaccinărilor, deși sunt rare, să fie reduse 

pe cât de mult posibil; invită statele 

membre să ia în considerare introducerea 

unui test preventiv și profilactic prealabil 

vaccinării, cel puțin pentru unele 

categorii de pacienți fragili și vulnerabili, 

care ia în considerare, printre altele, 

vârsta, intoleranța și starea lor de 

sănătate, pentru a ajuta la prevenirea 

oricărei reacții adverse asupra sănătății 

și, prin urmare, la contracararea 

reticenței față de vaccinare; 

Or. en 
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Amendamentul  39 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește importanța 

Regulamentului privind studiile clinice 

pentru stimularea și facilitarea cercetării în 

vederea unor noi vaccinuri, precum și 

pentru asigurarea transparenței rezultatelor 

studiilor clinice; invită Comisia și Agenția 

Europeană pentru Medicamente să pună în 

aplicare fără întârziere Regulamentul 

privind studiile clinice; 

8. reamintește importanța 

Regulamentului privind studiile clinice 

pentru stimularea și facilitarea cercetării în 

vederea unor noi vaccinuri, precum și 

pentru asigurarea transparenței rezultatelor 

studiilor clinice; invită Comisia și Agenția 

Europeană pentru Medicamente să pună în 

aplicare fără întârziere Regulamentul 

privind studiile clinice și să promoveze 

publicarea rezultatelor acestora, pentru a-

i informa pe cetățenii statelor membre și 

pentru a-i asigura în ceea ce privește 

eventualele lor îngrijorări; 

Or. fr 

 

Amendamentul  40 

Rory Palmer, Elena Gentile, Lynn Boylan, Deirdre Clune, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește importanța 

Regulamentului privind studiile clinice 

pentru stimularea și facilitarea cercetării în 

vederea unor noi vaccinuri, precum și 

pentru asigurarea transparenței rezultatelor 

studiilor clinice; invită Comisia și Agenția 

Europeană pentru Medicamente să pună în 

aplicare fără întârziere Regulamentul 

privind studiile clinice; 

8. reamintește importanța 

Regulamentului privind studiile clinice 

pentru stimularea și facilitarea cercetării în 

vederea unor noi vaccinuri, precum și 

pentru asigurarea transparenței rezultatelor 

studiilor clinice; invită Comisia și Agenția 

Europeană pentru Medicamente să pună în 

aplicare fără întârziere Regulamentul 

privind studiile clinice; în special prin 

crearea portalului și a bazei de date 

europene (EUPD), a căror punere în 

aplicare a înregistrat întârzieri 
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semnificative de peste doi ani; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Rory Palmer, Elena Gentile, Lynn Boylan, Deirdre Clune, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 – paragraful 1 (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 solicită în continuare tuturor părților 

implicate să se asigure că procesul actual 

de relocalizare a EMA în afara Londrei 

nu cauzează întreruperi sau întârzieri 

suplimentare în desfășurarea activității 

agenției; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. invită statele membre să se asigure 

că toți lucrătorii din domeniul medical sunt 

vaccinați în mod corespunzător; invită 

Comisia să includă chestiunea legată de 

ratele de vaccinare a lucrătorilor din 

domeniul medical în cadrul Planului 

comun de acțiune; 

9. invită statele membre să se asigure 

că toți lucrătorii din domeniul medical sunt 

vaccinați în mod corespunzător; invită 

Comisia să includă chestiunea legată de 

ratele de vaccinare a lucrătorilor din 

domeniul medical în cadrul recomandării 

Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Mireille D'Ornano 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. invită statele membre să se asigure 

că toți lucrătorii din domeniul medical sunt 

vaccinați în mod corespunzător; invită 

Comisia să includă chestiunea legată de 

ratele de vaccinare a lucrătorilor din 

domeniul medical în cadrul Planului 

comun de acțiune; 

9. invită statele membre să se asigure 

că toți lucrătorii din domeniul medical sunt 

vaccinați în mod corespunzător; invită 

Comisia să coordoneze chestiunea legată 

de ratele de vaccinare a lucrătorilor din 

domeniul medical în cadrul Planului 

comun de acțiune; 

Or. fr 

 

Amendamentul  44 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9a. consideră că inițiativa Comisiei 

Europene privind consolidarea cooperării 

în lupta împotriva bolilor care pot fi 

prevenite prin vaccinare, care urmează să 

fie prezentată în al doilea trimestru din 

2018 sub forma recomandărilor 

Consiliului privind sprijinirea statelor 

membre în punerea în aplicare a 

programelor de vaccinare, în reducerea 

reticenței față de vaccinuri prin 

consolidarea aprovizionării cu vaccinuri 

și în îmbunătățirea globală a acoperirii 

vaccinale, este o măsură bună; invită 

Comisia Europeană și Consiliul să țină 

seama de poziția Parlamentului European 

în elaborarea recomandărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Mireille D'Ornano 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. constată cu îngrijorare că, potrivit 

datelor epidemiologice referitoare la 

situația actuală a vaccinării în statele 

membre, există lacune semnificative în 

materie de vaccinare, iar ratele de 

vaccinare sunt prea reduse pentru a se 

putea asigura o protecție suficientă; este 

preocupat de faptul că atitudinea ezitantă 

cu privire la vaccinuri întâlnită pe scară 

largă a devenit un fenomen îngrijorător din 

cauza tuturor consecințelor legate de 

sănătate pe care le provoacă în statele 

membre; 

10. constată cu îngrijorare că, potrivit 

datelor epidemiologice referitoare la 

situația actuală a vaccinării în statele 

membre, există lacune semnificative în 

materie de vaccinare, iar ratele de 

vaccinare sunt prea reduse pentru a se 

putea asigura o protecție suficientă; este 

preocupat de faptul că atitudinea ezitantă 

cu privire la vaccinuri întâlnită pe scară 

largă a devenit un fenomen îngrijorător din 

cauza tuturor consecințelor legate de 

sănătate pe care le provoacă în statele 

membre; este preocupat de răspândirea 

informațiilor false pe internet care 

contribuie la atitudinea ezitantă a 

populației; 

Or. fr 

 

Amendamentul  46 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

10. constată cu îngrijorare că, potrivit 

datelor epidemiologice referitoare la 

situația actuală a vaccinării în statele 

membre, există lacune semnificative în 

materie de vaccinare, iar ratele de 

vaccinare sunt prea reduse pentru a se 

putea asigura o protecție suficientă; este 

preocupat de faptul că atitudinea ezitantă 

cu privire la vaccinuri întâlnită pe scară 

largă a devenit un fenomen îngrijorător din 

cauza tuturor consecințelor legate de 

sănătate pe care le provoacă în statele 

membre; 

10. constată cu îngrijorare că, potrivit 

datelor epidemiologice referitoare la 

situația actuală a vaccinării în statele 

membre, există lacune semnificative în 

ceea ce privește acceptarea vaccinurilor, 

iar ratele de vaccinare sunt prea reduse 

pentru a se putea asigura o protecție 

suficientă; este preocupat de faptul că 

atitudinea ezitantă cu privire la vaccinuri 

întâlnită din ce în ce mai des și pe scară 

largă a devenit un fenomen îngrijorător din 

cauza tuturor consecințelor legate de 

sănătate pe care le provoacă în statele 
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membre; 

Or. nl 

 

Amendamentul  47 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 – paragraful 1 (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 solicită statelor membre, având în vedere 

utilitatea vaccinării ca instrument de 

prevenire, să asigure extinderea acoperirii 

vaccinale inclusiv după vârsta preșcolară 

și includerea tuturor grupurilor de 

populație într-un program de vaccinare pe 

tot parcursul vieții; 

Or. fr 

 

Amendamentul  48 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 10a. subliniază că scăderea la nivel 

mondial a încrederii publice în vaccinare 

constituie un motiv de îngrijorare și o 

provocare majoră pentru experții în 

domeniul sănătății publice; constată că, 

în prezent, mai multe țări din Europa se 

confruntă, din cauza reticenței față de 

vaccinuri, cu o epidemie de rujeolă care 

ar fi putut fi evitată; invită Comisia să își 

consolideze în continuare sprijinul față de 

eforturile naționale în ceea ce privește 

vaccinarea menite să crească gradul de 

acoperire vaccinală; 
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Or. en 

 

Amendamentul  49 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 10a. subliniază faptul că o mai mare 

transparență în procesele de evaluare a 

vaccinurilor, a adjuvanților acestora și a 

finanțării programelor de cercetare 

independente cu privire la posibilele 

efecte secundare ar contribui la 

restabilirea încrederii în vaccinuri; 

Or. fr 

 

Amendamentul  50 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 10a. invită Comisia și statele membre să 

consolideze infrastructura de colectare a 

datelor pentru monitorizarea tiparelor de 

boli infecțioase și a impactului real al 

vaccinurilor în scopul de a sprijini 

realizarea programelor de imunizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

György Hölvényi 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. este preocupat de diferențele mari 

existente de la un stat membru la altul în 

ceea ce privește vaccinurile recomandate, 

furnizate și/sau impuse; este preocupat de 

faptul că aceste diferențe în ceea ce 

privește acoperirea vaccinală agravează 

inegalitățile în materie de sănătate dintre 

statele membre și subminează eforturile 

de reducere și eliminare a bolilor care pot 

fi prevenite; 

eliminat 

Or. hu 

Amendamentul  52 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. este preocupat de diferențele mari 

existente de la un stat membru la altul în 

ceea ce privește vaccinurile recomandate, 

furnizate și/sau impuse; este preocupat de 

faptul că aceste diferențe în ceea ce 

privește acoperirea vaccinală agravează 

inegalitățile în materie de sănătate dintre 

statele membre și subminează eforturile de 

reducere și eliminare a bolilor care pot fi 

prevenite; 

11. este preocupat de diferențele mari 

existente de la un stat membru la altul în 

ceea ce privește vaccinurile recomandate, 

furnizate și/sau impuse, precum și de 

acoperirea financiară insuficientă a 

vaccinării de către organismele de 

asigurări sociale din mai multe state 

membre; este preocupat de faptul că aceste 

diferențe în ceea ce privește acoperirea 

vaccinală agravează inegalitățile în materie 

de sănătate dintre statele membre și 

subminează eforturile de reducere și 

eliminare a bolilor care pot fi prevenite; 

Or. fr 

 

Amendamentul  53 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente pentru a restabili 

încrederea în vaccinuri și pentru a 

consolida educația și receptivitatea, în 

special pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  54 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente pentru a organiza în 

continuare campanii de sensibilizare și de 

informare, în special pentru părinți, 

inclusiv să creeze o platformă europeană 

cu scopul îmbunătățirii acoperirii vaccinale 

și să împiedice așadar ca astfel de 

informații înșelătoare să fie diseminate și 

să își atingă scopul; 

Or. nl 

 

Amendamentul  55 

Luke Ming Flanagan 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 
dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să combată 

răspândirea dezinformărilor de acest tip 

prin publicarea rezultatelor tuturor 

studiilor independente care verifică 

eficacitatea celor mai controversate 

vaccinuri, și să organizeze în continuare 

campanii de sensibilizare și de informare, 

în special pentru părinți, inclusiv să creeze 

o platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; subliniază 

faptul că reticența față de vaccinare a fost 

alimentată și de senzaționalismul din 

mass-media și de jurnalismul de slabă 

calitate, care oferă un „echilibru fals” în 

care, de exemplu, povestirile anecdotice 

care sunt prezentate ca o contrapondere 

pentru dovezile științifice solide; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 
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pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale; 

12. condamnă răspândirea informațiilor 

neștiințifice, înșelătoare și care nu sunt 

fiabile referitoare la vaccinare, agravate de 

controversele din mass-media; invită 

statele membre și Comisia să adopte 

măsuri eficiente împotriva răspândirii 

dezinformărilor de acest tip și să 

organizeze în continuare campanii de 

sensibilizare și de informare, în special 

pentru părinți, inclusiv să creeze o 

platformă europeană cu scopul 

îmbunătățirii acoperirii vaccinale, și să 

asigure totodată respectarea libertății de 

exprimare, educația având prioritate în 

fața cenzurii, care are efectul pervers de a 

consolida convingerile neîntemeiate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  58 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 12a. subliniază necesitatea de a oferi 

cetățenilor informații cuprinzătoare, 
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concrete și științifice; invită Comisia și 

statele membre să faciliteze dialogul cu 

părțile interesate din partea societății 

civile, a mișcărilor populare, a mediilor 

academice, a mass-mediei și a 

autorităților naționale din domeniul 

sănătății, pentru a combate informațiile 

nesigure, înșelătoare și neștiințifice 

privind vaccinarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 12a. constată că viitoarele stimulente 

ale UE privind vaccinarea ar putea 

combate reticența față de vaccinuri în 

contextul impactului tot mai mare al 

digitalizării și al platformelor de 

comunicare socială, utilizând vaccinurile 

ca studiu de caz pentru combaterea 

știrilor false în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la 

prețurile ridicate ale unora dintre 

vaccinurile care pot salva vieți; invită 

Comisia și statele membre să pună în 

aplicare măsurile solicitate în Raportul 

13. este preocupat de lipsa eforturilor 

bugetare destinate în mod efectiv 

vaccinării în anumite state membre; 

subliniază faptul că, în domeniul sănătății 

publice, vaccinarea este una dintre 
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Parlamentului European din 14 februarie 

2017 referitor la opțiunile UE pentru 

îmbunătățirea accesului la medicamente; 

intervențiile cele mai eficiente și 

economice pentru sistemele de îngrijire pe 

termen lung; 

Or. fr 

 

Amendamentul  61 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente; 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale multora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți și condamnă obținerea de 

beneficii de pe urma sărăciei; invită 

Comisia și statele membre să pună în 

aplicare măsurile solicitate în Raportul 

Parlamentului European din 14 februarie 

2017 referitor la opțiunile UE pentru 

îmbunătățirea accesului la medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente; 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate și diferențele mari de preț ale 

unora dintre vaccinurile care pot salva vieți 

din interiorul și din afara UE; invită 

Comisia și statele membre să pună în 

aplicare măsurile solicitate în Raportul 

Parlamentului European din 14 februarie 

2017 referitor la opțiunile UE pentru 

îmbunătățirea accesului la medicamente; 

invită, de asemenea, Comisia să 
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îmbunătățească transparența în ceea ce 

privește costurile de cercetare, dezvoltare 

și producție a vaccinurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente; 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

extrem de ridicate ale unora dintre 

vaccinurile care pot salva vieți, pentru care 

încă prea adesea nu se oferă nicio 

explicație și niciun motiv satisfăcător, de 

exemplu în legătură cu costurile de C-D; 

îndeamnă insistent Comisia și statele 

membre să pună în aplicare în cel mai 

scurt timp măsurile solicitate în Raportul 

Parlamentului European din 14 februarie 

2017 referitor la opțiunile UE pentru 

îmbunătățirea accesului la medicamente; 

Or. nl 

 

Amendamentul  64 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Daciana Octavia Sârbu, Rory Palmer, Nikos 

Androulakis, Pavel Poc, Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți și că acest lucru riscă să 

accentueze și mai mult inegalitățile în 

materie de sănătate existente la nivelul 

societății; invită Comisia și statele membre 
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opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente; 

să pună în aplicare măsurile solicitate în 

Raportul Parlamentului European din 14 

februarie 2017 referitor la opțiunile UE 

pentru îmbunătățirea accesului la 

medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

accesului la medicamente; 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate stabilite de unele laboratoare 

farmaceutice pentru achiziționarea unora 

dintre vaccinurile care totuși pot salva 

vieți; invită Comisia și statele membre să 

pună în aplicare măsurile solicitate în 

Raportul Parlamentului European din 14 

februarie 2017 referitor la opțiunile UE 

pentru îmbunătățirea accesului la 

medicamente; 

Or. fr 

 

Amendamentul  66 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 

13. este preocupat cu privire la prețurile 

ridicate ale unora dintre vaccinurile care 

pot salva vieți; invită Comisia și statele 

membre să pună în aplicare măsurile 

solicitate în Raportul Parlamentului 

European din 14 februarie 2017 referitor la 

opțiunile UE pentru îmbunătățirea 
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accesului la medicamente; accesului la medicamente și să le includă 

în recomandările viitoare ale Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că prețurile 

ridicate la vaccinuri afectează în mod 

disproporționat țările cu venituri mici și 

medii, inclusiv țările care pierd sprijinul 

acordat de donatori prin GAVI (Alianța 

Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare); 

invită Comisia și statele membre să ia 

măsuri pentru a contribui la facilitarea 

accesului la vaccinuri în țările respective; 

14. este preocupat de faptul că prețurile 

ridicate la vaccinuri afectează în mod 

disproporționat țările cu venituri mici și 

medii, inclusiv țările care pierd sprijinul 

acordat de donatori prin GAVI (Alianța 

Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare); 

invită Comisia și statele membre să ia 

măsuri pentru a contribui la facilitarea 

accesului la vaccinuri în țările respective; 

încurajează așadar organismele de 

asigurări sociale să își consolideze 

cerințele atunci când negociază cu 

întreprinderile farmaceutice fixarea 

prețurilor vaccinurilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  68 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că prețurile 

ridicate la vaccinuri afectează în mod 

disproporționat țările cu venituri mici și 

medii, inclusiv țările care pierd sprijinul 

acordat de donatori prin GAVI (Alianța 

Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare); 

14. este preocupat de faptul că prețurile 

ridicate la vaccinuri afectează în mod 

disproporționat țările cu venituri mici și 

medii, inclusiv țările care pierd sprijinul 

acordat de donatori prin GAVI (Alianța 

Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare); 
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invită Comisia și statele membre să ia 

măsuri pentru a contribui la facilitarea 

accesului la vaccinuri în țările respective; 

invită Comisia și statele membre să ia 

măsuri pentru a contribui la facilitarea 

accesului necostisitor la vaccinuri în țările 

respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. invită Comisia să se asigure că 

orice dezvoltare de noi vaccinuri care 

beneficiază de finanțare publică prin 

intermediul UE generează produse finale 

mai accesibile prin aplicarea unor condiții 

de acces, cum ar fi plafoanele de prețuri 

sau criteriile echitabile de autorizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Guillaume Balas 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. salută progresele încurajatoare 

înregistrate în lupta împotriva cancerului 

de col uterin datorită programelor de 

vaccinare împotriva virusului HPV; invită 

statele membre să dezvolte în continuare 

aceste programe și să exploreze modalități 

de creștere a ratelor de efectuare a 

vaccinurilor și de prevenire a altor forme 

de cancer, de exemplu prin includerea 

băieților în programele de vaccinare; 

eliminat 
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Or. fr 

 

Amendamentul  71 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. salută progresele încurajatoare 

înregistrate în lupta împotriva cancerului 

de col uterin datorită programelor de 

vaccinare împotriva virusului HPV; invită 

statele membre să dezvolte în continuare 

aceste programe și să exploreze modalități 

de creștere a ratelor de efectuare a 

vaccinurilor și de prevenire a altor forme 

de cancer, de exemplu prin includerea 

băieților în programele de vaccinare; 

15. subliniază importanța luptei 

împotriva cancerului de col uterin; atrage 

totuși atenția asupra eventualelor efecte 

secundare care pot apărea ca urmare a 

vaccinării împotriva virusului HPV; invită 

statele membre să sporească transparența 

în ceea ce privește aceste programe de 

vaccinare și să prevină alte forme de 

cancer, în special masculine; 

Or. fr 

 

Amendamentul  72 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. salută progresele încurajatoare 

înregistrate în lupta împotriva cancerului 

de col uterin datorită programelor de 

vaccinare împotriva virusului HPV; invită 

statele membre să dezvolte în continuare 

aceste programe și să exploreze modalități 

de creștere a ratelor de efectuare a 

vaccinurilor și de prevenire a altor forme 

de cancer, de exemplu prin includerea 

băieților în programele de vaccinare; 

15. salută progresele încurajatoare 

înregistrate în lupta împotriva bolilor și a 

tipurilor de cancer provocate de virusul 

HPV datorită programelor de vaccinare 

împotriva virusului HPV; invită statele 

membre să dezvolte în continuare aceste 

programe și să exploreze modalități de 

creștere a ratelor de efectuare a 

vaccinurilor și de prevenire a altor forme 

de cancer, de exemplu prin includerea 

băieților în programele de vaccinare; 

Or. fr 
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Amendamentul  73 

Jytte Guteland, Giorgos Grammatikakis, Rory Palmer, Nikos Androulakis, Pavel Poc, 

Miriam Dalli, Karin Kadenbach, Seb Dance 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15a. regretă inegalitățile persistente 

între femei și bărbați în participarea la 

studii clinice, care pot împiedica 

cercetarea în domeniul medicamentelor și 

dezvoltarea de vaccinuri pentru bolile în 

care majoritatea pacienților sunt femei; 

invită Comisia și statele membre să ia 

măsuri pentru a elimina această 

disparitate de gen discriminatorie; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că vaccinarea migranților 

și a refugiaților care intră în țările UE este 

esențială; invită Comisia și statele membre 

să elaboreze un plan cu activitățile de 

vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care intră în țările UE 

și să depună eforturi pentru a soluționa 

deficiențele identificate; 

16. consideră că vaccinarea migranților 

și a refugiaților care intră în țările UE este 

esențială, în măsura în care vaccinările în 

masă pot eradica o serie de boli și, prin 

urmare, pot preveni epidemiile care ar 

putea conduce la numeroase decese; 

invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan cu activitățile de 

vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care intră în țările UE 

și să depună eforturi pentru a soluționa 

deficiențele identificate; 

Or. fr 
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Amendamentul  75 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că vaccinarea migranților 

și a refugiaților care intră în țările UE este 

esențială; invită Comisia și statele membre 

să elaboreze un plan cu activitățile de 

vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care intră în țările UE 

și să depună eforturi pentru a soluționa 

deficiențele identificate; 

16. consideră că verificarea și 

efectuarea vaccinării migranților și a 

refugiaților care intră în țările UE este 

esențială; invită Comisia și statele membre 

să elaboreze un plan cu activitățile de 

vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care intră în țările UE 

și să depună eforturi decisive pentru a 

soluționa deficiențele identificate; 

Or. nl 

 

Amendamentul  76 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că vaccinarea migranților 

și a refugiaților care intră în țările UE este 

esențială; invită Comisia și statele membre 

să elaboreze un plan cu activitățile de 

vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care intră în țările 

UE și să depună eforturi pentru a soluționa 

deficiențele identificate; 

16. consideră că vaccinarea migranților 

și a refugiaților care se află pe teritoriul 

UE este esențială; invită Comisia și statele 

membre să elaboreze un plan cu activitățile 

de vaccinare concrete desfășurate pentru 

migranții și refugiații care se află pe 

teritoriul UE și să depună eforturi pentru a 

soluționa deficiențele identificate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  77 

Miriam Dalli 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16a. este îngrijorat cu privire la lipsa 

vaccinurilor și invită Comisia și statele 

membre să dezvolte soluții pentru a spori 

furnizarea și disponibilitatea vaccinurilor, 

inclusiv măsuri privind stocarea 

vaccinurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor, al asistentelor medicale 

și al farmaciștilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligația acestora, 

atât etică, cât și morală, de a proteja 

sănătatea publică prin acțiunea de a 
furniza pacienților (sau tutorilor legali ai 

pacienților) suficiente informații cu privire 

la vaccinurile recomandate pentru ca 

aceștia să poată adopta decizii în cunoștință 

de cauză; 

Or. fr 

 

Amendamentul  79 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 
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17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul profesioniștilor în domeniul 

sănătății care administrează vaccinuri, 

evidențiind obligațiile acestora, inclusiv de 

a furniza pacienților (sau tutorilor legali ai 

pacienților) suficiente informații cu privire 

la vaccinurile recomandate pentru ca 

aceștia să poată adopta decizii în cunoștință 

de cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

obligatorii și la cele recomandate pentru ca 

aceștia să poată adopta decizii în cunoștință 

de cauză; 

Or. fr 

 

Amendamentul  81 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 
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rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

solicită să se introducă o răspundere 

disciplinară pentru medicii care nu 

furnizează aceste informații; 

Or. pl 

 

Amendamentul  82 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. invită statele membre și Comisia să 

promoveze campanii de sensibilizare în 

rândul medicilor care administrează 

vaccinuri, evidențiind obligațiile acestora, 

inclusiv de a furniza pacienților (sau 

tutorilor legali ai pacienților) suficiente 

informații cu privire la vaccinurile 

recomandate pentru ca aceștia să poată 

adopta decizii în cunoștință de cauză; 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază că adesea medicii nu 

furnizează toate informațiile privind 

avantajele vaccinurilor și efectele adverse 
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care pot apărea după administrarea unui 

anumit vaccin; subliniază că, în acest 

context, medicii trebuie să îi informeze pe 

părinți și în legătură cu eventualele efecte 

adverse și că trebuie impuse sancțiuni 

disciplinare în cazurile în care medicii nu 

respectă această obligație; 

Or. pl 

 

Amendamentul  84 

Biljana Borzan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 17a. subliniază că profesioniștii în 

domeniul sănătății reprezintă piatra de 

temelie a acceptării vaccinării de către 

populație, recomandările acestora fiind 

citate în mod constant ca principal motiv 

pentru vaccinare1a. 

 _________________ 

 1a Leask J., Kinnersley P., Jackson C., 

Cheater F., Bedford H., Rowles G., 

Communicating with parents about 

vaccination: a framework for health 

professionals, „Comunicarea cu părinții 

despre vaccinare: un cadru pentru 

profesioniștii în domeniul sănătății”), 

BMC Pediatr, 2012,volumul 12, p. 154. 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan de acțiune al UE 

cuprinzător privind atitudinea ezitantă cu 

privire la vaccinuri, care constituie o 

problemă socială, consolidând 

angajamentele statelor membre, inclusiv 

acțiunile prioritare și specifice regiunilor, 

și ținând seama de diferitele circumstanțe 

și de provocările specifice cu care se 

confruntă statele membre; 

18. invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan de acțiune al UE 

cuprinzător privind atitudinea ezitantă cu 

privire la vaccinuri, care constituie o 

problemă socială, consolidând 

angajamentele statelor membre, inclusiv 

acțiunile prioritare și specifice regiunilor, 

în conformitate cu Planul de acțiune 

european privind vaccinurile 2015-2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan de acțiune al UE 

cuprinzător privind atitudinea ezitantă cu 

privire la vaccinuri, care constituie o 

problemă socială, consolidând 

angajamentele statelor membre, inclusiv 

acțiunile prioritare și specifice regiunilor, 

și ținând seama de diferitele circumstanțe 

și de provocările specifice cu care se 

confruntă statele membre; 

18. invită statele membre să elaboreze 

un plan de acțiune cuprinzător privind 

atitudinea ezitantă cu privire la vaccinuri, 

care constituie o problemă socială, 

consolidând angajamentele statelor 

membre, inclusiv acțiunile prioritare și 

specifice regiunilor, și ținând seama de 

diferitele circumstanțe și de provocările 

specifice cu care se confruntă statele 

membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  87 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 
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18. invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan de acțiune al UE 

cuprinzător privind atitudinea ezitantă cu 

privire la vaccinuri, care constituie o 

problemă socială, consolidând 

angajamentele statelor membre, inclusiv 

acțiunile prioritare și specifice regiunilor, 

și ținând seama de diferitele circumstanțe 

și de provocările specifice cu care se 

confruntă statele membre; 

18. invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un plan de acțiune al UE 

cuprinzător privind atitudinea ezitantă cu 

privire la vaccinuri, care constituie o 

problemă socială, consolidând 

angajamentele statelor membre față de 

imunizare ca măsură prioritară pentru 

sănătatea publică, inclusiv acțiunile 

prioritare și specifice regiunilor, și ținând 

seama de diferitele circumstanțe și de 

provocările specifice cu care se confruntă 

statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Nicola Caputo 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să asigure o acoperire uniformă în 

toată Europa și să reducă inegalitățile în 

materie de sănătate; 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat și mai 

bine aliniat la nivelul întregii UE, să facă 

schimb de bune practici, să asigure o 

acoperire uniformă în toată Europa, să 

reducă inegalitățile în materie de sănătate 

și să contribuie la creșterea încrederii în 

programe de vaccinare și în vaccinuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

19. invită Comisia să coordoneze un 

program de vaccinare mai armonizat la 
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nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să asigure o acoperire uniformă în 

toată Europa și să reducă inegalitățile în 

materie de sănătate; 

nivelul întregii UE, să extindă schimbul de 

bune practici între state, să sprijine 

acțiunea statelor membre pentru o 

acoperire vaccinală uniformă în toată 

Europa și să reducă inegalitățile în materie 

de sănătate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  90 

Miriam Dalli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să asigure o acoperire uniformă în 

toată Europa și să reducă inegalitățile în 

materie de sănătate; 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să exploreze împreună cu statele 

membre opțiunile de instituire a unei 

platforme a UE pentru monitorizarea 

siguranței și a eficacității vaccinurilor, să 

asigure o acoperire uniformă în toată 

Europa și să reducă inegalitățile în materie 

de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să asigure o acoperire uniformă în 

toată Europa și să reducă inegalitățile în 

materie de sănătate; 

19. invită Comisia să faciliteze un 

program de vaccinare mai armonizat la 

nivelul întregii UE, să facă schimb de bune 

practici, să asigure o acoperire uniformă în 

toată Europa și să reducă costurile și 

inegalitățile în materie de sănătate; 
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Or. en 

 

Amendamentul  92 

Françoise Grossetête 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 – paragraful 1 (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 invită Comisia să dezvolte inițiative 

centrate pe vaccinare, cum ar fi „Ziua 

europeană a vaccinării împotriva gripei”, 

care ar permite în fiecare an lansarea 

online a campaniei de vaccinare care are 

drept scop, potrivit Recomandărilor 

Consiliului privind gripa sezonieră, o 

acoperire în proporție de 75 %; 

Or. fr 

 

Amendamentul  93 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. invită statele membre să introducă 

vaccinarea voluntară, asigurându-se că 

toți cei care sunt pregătiți să fie vaccinați 

au acces gratuit la vaccinuri, și, în țările 

în care vaccinarea este obligatorie, să 

instituie fonduri pentru indemnizarea 

persoanelor care suferă de efecte adverse 

ca urmare a vaccinării; subliniază că, în 

țări precum Polonia, în care vaccinarea 

este obligatorie și, mai mult, face obiectul 

unei măsuri coercitive din partea statului, 

nu există niciun fond de indemnizare 

pentru persoanele care suferă de efecte 

adverse ca urmare a vaccinării; propune 

ca fondurile să fie instituite în toate 

statele membre pentru indemnizarea 
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persoanelor care suferă de efecte adverse 

ca urmare a vaccinării; 

Or. pl 

 

Amendamentul  94 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. invită Comisia și statele membre să 

adopte măsuri concrete de tip „O singură 

sănătate” pentru a crește ratele de 

vaccinare umană și, după caz, animală, 

cu ajutorul unor stimulente financiare și 

politice, și pentru a combate astfel bolile 

infecțioase precum și rezistența la 

antibiotice într-un mod mai eficient din 

punctul de vedere al costurilor, printre 

altele, în contextul viitoarei politici 

agricole comune post 2020; 

Or. nl 

Amendamentul  95 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19b. invită statele membre să instituie 

un fond de indemnizare specific care să 

asigure sprijin financiar și readaptare 

pentru persoanele care au suferit 

complicații ca urmare a vaccinării; 

subliniază că vaccinarea forțată este o 

încălcare a Convenției pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale; subliniază că, de exemplu, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

a adoptat o poziție similară referitor la 
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vaccinarea obligatorie, afirmând că 

constrângerea reprezintă o încălcare a 

articolului 8 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale: „Comisia 

reamintește că viața privată [...] include 

integritatea fizică și morală a unei 

persoane” (Decizia nr. 32647/96 din 1 

iulie 1998, DR 94, pp. 91-93); prin 

urmare, Curtea a examinat cererea pe 

baza articolului 8 din Convenție, care 

stipulează că: „1. Orice persoană are 

dreptul la respectarea vieții sale private și 

de familie, a domiciliului său și a 

corespondenței sale. 2. Nu este admis 

amestecul unei autorități publice în 

exercitarea acestui drept decât în măsura 

în care acesta este prevăzut de lege și 

constituie, într-o societate democratică, o 

măsură necesară pentru securitatea 

națională, siguranța publică, bunăstarea 

economică a țării, apărarea ordinii și 

prevenirea faptelor penale, protecția 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a 

libertăților altora.”; Curtea consideră că 

vaccinarea obligatorie, în calitate de 

intervenție medicală obligatorie, 

constituie o încălcare a dreptului la 

respectarea vieții private garantate de 

articolul 8 alineatul (1); 

Or. pl 

 

Amendamentul  96 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 c (nou) 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19c. invită statele membre să 

monitorizeze efectele adverse cauzate de 

vaccinuri, să păstreze evidențe cu efectele 

adverse ale vaccinărilor, să supună aceste 

evidențe unui control judecătoresc și să ia 



 

PE616.893v01-00 50/52 AM\1144741RO.docxx 

RO 

măsuri de limitare sau de eliminare a 

efectelor adverse cauzate de vaccinuri; 

Or. pl 

 

Amendamentul  97 

Urszula Krupa 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 d (nou) 

 
Proiect de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19d. subliniază că, deși în Polonia este 

ținută o evidență a efectelor adverse ale 

vaccinărilor, aceasta nu reflectă mereu 

situația reală; subliniază că organismul 

însărcinat cu această evidență are 

responsabilități contradictorii, întrucât 

acesta este responsabil și de garantarea 

ratelor de vaccinare la un nivel suficient 

de ridicat; acest lucru justifică necesitatea 

unui control al evidențelor efectelor 

adverse de către instanțele judecătorești 

independente care să nu fie implicate în 

deciziile ce urmează a fi pronunțate în 

cauzele respective; 

Or. pl 

Amendamentul  98 

Marco Affronte 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare; 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare; în plus, reamintește faptul că 

statele membre trebuie să monitorizeze și 

să raporteze în fiecare an birourilor 

regionale toate progresele înregistrate, 

provocările rămase și acțiunile actualizate 

pentru atingerea obiectivelor naționale 
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privind imunizarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Nicola Caputo 

 

 Proiect de propunere de rezoluție  

Punctul 20 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare; 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare și la starea de răspândire și de 

reducere a bolilor care pot fi prevenite 

prin vaccinare; 

Or. it 

Amendamentul  100 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare; 

20. invită statele membre să furnizeze 

Centrului European de Prevenire și 

Control al Bolilor în mod punctual date cu 

privire la vaccinare; 

Or. fr 

Amendamentul  101 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. invită statele membre să furnizeze 

în mod punctual date cu privire la 

vaccinare; 

20. invită statele membre să furnizeze 

Comisiei și OMS în mod punctual date cu 

privire la acoperirea vaccinală; 



 

PE616.893v01-00 52/52 AM\1144741RO.docxx 

RO 

Or. en 

 


