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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 1
B. preambulumbekezdés 

B. mivel az influenza világjárvány-készültségről szóló közlemény és az általános 
készültség összehangolásának a megerősítéséről szóló közlemény kulcskérdése 
egyaránt a nemzeti tervek Bizottság által koordinált módon történő elkészítése és 
kipróbálása, a nemzeti referencia-laboratóriumok általi felügyelet és a közöttük 
történő hálózatépítés a pandémiás törzsek gyors azonosítása érdekében, a járvány 
kitörésének hatékony kezelése a kellő időben történő tanácsadás, az esetek korai 
bejelentése, a jáványkitöréssel kapcsolatos segítségnyújtás és a tagállamok 
reagálásának összehangolása révén valamint az oltóanyagok és vírusölő készítmények 
megfelelő és kellő időben történő biztosítása,

Or. fr
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Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 2
B.preambulumbekezdés 

B. mivel az influenza világjárvány-készültségről szóló közlemény és az általános 
készültség összehangolásának a megerősítéséről szóló közlemény kulcskérdése 
egyaránt a nemzeti tervek elkészítése és kipróbálása, a nemzeti referencia-
laboratóriumok általi felügyelet és a közöttük történő hálózatépítés a pandémiás 
törzsek gyors azonosítása érdekében, a járvány kitörésének hatékony kezelése a kellő 
időben történő tanácsadás, az esetek korai bejelentése, a jáványkitöréssel kapcsolatos 
segítségnyújtás és a tagállamok reagálásának összehangolása révén valamint az 
oltóanyagok és valóban hatékony vírusölő készítmények megfelelő és kellő időben 
történő biztosítása;

Or. en

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 3
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a nemzeti tervek elkészítése céljainak a következőknek kell lenniük:
- a tagállamok közötti szükséges koordináció biztosítása,
- a lakosság körében a pánik megelőzése, 
- valóban komoly kockázat esetén lehetségesen előforduló csempészet 

megakadályozása, 
- az elsődlegesen elszigetelendő területek megállapítása, 
- a népesség elsődlegesen beoltandó csoportjairól listák elkészítése,
- a járvány elleni küzdelem során felhasználandó valamennyi termék igazságos 

elosztásának biztosítása, 

Or. fr

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 4
D. preambulumbekezdés 

D. mivel a valóban hatékony vírusölő készítmények képezik az orvosi megelőzés és 
beavatkozás első pillérét, amíg nem állnak rendelkezésre oltóanyagok; mivel azonban
a madárinfluenza emberi változata ellen valóban hatékony vírusölő készítményeket 
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még nem fejlesztettek ki;

Or. en

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 5
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az Európai Uniónak biztosítania kell az oltóanyagok fejlődésével a logisztikai 
és pénzügyi támogatást;

Or. fr

Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 6
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a  madárinfluenzaA (H5N1)törzs Kereskedelmi Világszervezet részére 2006. 
március 8-ig jelentett megerősített esetei közül 126 vonatkozott 17 alatti személyekre, 
az esetek háromnegyede 29 év alatti személyekre, egytizede pedig 39 év alatti 
személyekre, és mivel a betegségben szenvedő igen fiatal személyek száma egyre nő,

Or. pl

Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 7
Fb. preambulumbekezdés (új)

Fb. mivel a nyilvános bejelentéseknek az orvosi ismeretek aktuális szintjét kell 
tükröznie, és mivel a nyilvánosság részére a betegség kitörése ellen közzétett 
ajánlásokat tudományosan alá kell támasztani, azoknak közérthetőnek és 
gyakorlatiasnak kell lenniük,

Or. pl
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Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 8
H. preambulumbekezdés 

H. mivel az esetleges emberi madárinfluenza-világjárvány  várhatóan más-más módon 
érintené a különböző tagállamokat, bár előfordulásának valószínűsége jelenleg igen 
kicsi;

Or. en

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 9
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel a madárinfluenza-fertőzés  globális probléma, és a WHO-val szoros 
együttműködésben kell kezelni,

Or. en

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 10
1. bekezdés

1. üdvözli az Európai Közösségben az influenza–világjárvány készültségi és reagálási 
tervről szóló bizottsági közleményt, különösen a madárinfluenza emberi 
előfordulása tekintetében, a közegészségügyi vészhelyzetek általános készültségi 
terveinek közösségi szinten történő összehangolásának a megerősítéséről szóló 
bizottsági közleményt valamint a nemzeti influenza-világjárvány tervek értékelését, 
amelyen az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ („ECDC”), a 
Bizottság és a WHO európai regionális irodája jelenleg dolgozik;

Or. en

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 11
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy az esetleges emberi madárinfluenza-világjárvány problémája 
megfelelő kezelésének egyik legfontosabb aspektusa a megfelelő, tudományosan 
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alátámasztott tájékoztatás a gyógyszereket, oltóanyagokat, a betegséggel szembeni 
természetes ellenállást, illetve a megbízható járványügyi adatokat illetően;

Or. en

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 12
1b. bekezdés (új)

1b. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetben az emberi madárinfluenza-világjárvány 
előfordulásának valószínűsége igen kicsi, és hogy szükségtelen a túlreagálás és a 
pánik, ami önmagában igen kedvezőtlen hatással lenne a polgárok egészségére és az 
EU gazdaságára;

Or. en

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 13
1c. bekezdés (új)

1c. hangsúlyozza, hogy az emberi világjárvány kockázatának pontosabb értékelése 
érdekében kiterjedt és megfelelő kutatást kell végezniüke a kiemelkedő tudományos 
testületeknek;

Or. en

Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 14
3a. bekezdés (új)

3a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat az ECDC adott megfigyeléseinek, 
jelentéseinek és helyszíni vizsgálatainak figyelembe vételére, illetve annak 
biztosítására, hogy azon tagállamok, amelyeknek a világjárvány elleni küzdelemre 
vonatkozó tervei elégtelenek, egészítsék ki és javítsák terveiket, mivel a kockázat 
természetéből adódóan valamennyi tagállamnak teljesen fel kell készülnie;

Or. el
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Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 15
3a.bekezdés (új)

3a. úgy ítéli meg, hogy az EU-ban vagy a környező államokban egy influenza-
világjárvány esetén a Bizottságnak 24 órán belül válsághelyzetre vonatkozó 
intézkedéseket kell elfogadnia, úgymint a repülőtereken egyes régiókból érkező 
járatokra vonatkozóan karantén- és fertőtlenítési intézkedéseket, továbbá utazási 
korlátozásokat;

Or. nl

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 16
3a. bekezdés (új)

3a. úgy ítéli meg, hogy sürgősen nagyobb összeget kell rendelkezésre bocsátani annak 
érdekében, hogy világjárvány esetén az oltóanyagok gyorsan és nagy mennyiségben 
előállíthatók legyenek, és felszólít e célból kibővített állami–magán partnerségek 
létrehozására;

Or. fr

Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 17
4a. bekezdés (új)

4a. úgy ítéli meg, hogy külön az európai intézmények tekintetében cselekvési tervet kell 
készíteni arra az esetre, ha az utazási korlátozások megakadályoznának olyan 
nemzetközi találkozókat, mint a Tanács és a Parlament ülései;

Or. nl

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 18
4a. bekezdés (új)

4a. felszólít a védőmaszkok előállításához szükséges nyersanyagok gyors rendelkezésre 
bocsátására, továbbá arra, hogy a tagállamok ellenőrizzék, hogy az igények jelentős 
növekedése esetén a maszkokon kívül elegendő védőfelszerelést (overall, kesztyű, 
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védőszemüveg stb.) tudnak-e beszerezni;

Or. fr

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 19
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy gyors és határozott intézkedéseket kell hozni a madárinfluenza 
ellenőrzése és ezáltal az emberi világjárvány megelőzése érdekében, elsősorban az 
állati egészség tekintetében, mivel ez képezi az elsődleges kockázatforrást, és hogy 
intézkedéseket kell tenni továbbá a lehetséges, de igen valószínűtlen emberi 
világjárványra való felkészülés érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az 
ellenőrzésére szolgáló eszközök, amennyiben a világjárvány bekövetkezne; úgy véli, 
hogy külön figyelmet kell fordítani a tagállamokban emberi madárinfluenza-járvány 
elleni oltóanyagok és valóban hatékony vírusölő készítmények előállítási 
kapacitásának további fejlesztésére és az állategészségügyi és közegészségügyi 
szektorban az infrastruktúra erősítésére;

Or. en

Módosítás: Avril Doyle

Módosítás 20
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy gyors és határozott intézkedéseket kell hozni a madárinfluenza 
ellenőrzése és ezáltal az emberi világjárvány megelőzése érdekében, elsősorban az 
állati egészség tekintetében, mivel ez képezi az elsődleges kockázatforrást, és hogy 
jelentős intézkedéseket – például a kórházi ágyak számának növelését –
intézkedéseket kell tenni továbbá a lehetséges emberi világjárványra való felkészülés 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az ellenőrzésére szolgáló eszközök, 
amennyiben a világjárvány bekövetkezne; úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a tagállamokban a járvány elleni oltóanyagok és vírusölő készítmények 
előállítási kapacitásának további fejlesztésére és az állategészségügyi és 
közegészségügyi szektorban az infrastruktúra erősítésére; 

Or. en

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 21
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy gyors és határozott intézkedéseket kell hozni a madárinfluenza 
ellenőrzése és ezáltal az emberi világjárvány megelőzése érdekében, elsősorban az 
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állati egészség tekintetében, mivel ez képezi az elsődleges kockázatforrást, és hogy 
intézkedéseket kell tenni továbbá a lehetséges emberi világjárványra való felkészülés 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az ellenőrzésére szolgáló eszközök, 
amennyiben a világjárvány bekövetkezne; úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a tagállamokban a járvány elleni oltóanyagok és vírusölő készítmények 
előállítási kapacitásának további fejlesztésére és az állategészségügyi és 
közegészségügyi szektorban az infrastruktúra erősítésére; úgy ítéli meg, hogy e 
tekintetben az Európai Uniónak biztosítania kell az oltóanyagok fejlesztéséhez a 
logisztikai és pénzügyi támogatást;

Or. fr

Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 22
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy gyors és határozott intézkedéseket kell hozni a madárinfluenza 
ellenőrzése és ezáltal az emberi világjárvány megelőzése érdekében, elsősorban az 
állati egészség tekintetében, mivel ez képezi az elsődleges kockázatforrást, és hogy 
intézkedéseket kell tenni továbbá a lehetséges emberi világjárványra való felkészülés 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az ellenőrzésére szolgáló eszközök, 
amennyiben a világjárvány bekövetkezne; úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a tagállamokban és európai szinten a járvány elleni oltóanyagok és vírusölő 
készítmények előállítási kapacitásának további fejlesztésére és az állategészségügyi és 
közegészségügyi szektorban az infrastruktúra erősítésére;

Or. nl

Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 23
7a. bekezdés (új)

7a. elismeri annak szükségességét, hogy a madárinfluenza A vírusa (H5N1) ellen a 
gyermekek és a fiatalok védelmére részletes forgatókönyveket dolgozzanak ki és 
vezessenek be;

Or. pl
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Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 24
10. bekezdés

10. üdvözli a tagállamok, a Bizottság és az ECDC egyhangú elkötelezettségét az 
átláthatóság és az információk megosztása iránt, és hangsúlyozza az információk és az 
emberek és állatok körében bekövetkezett gyanús és igazolt esetekből nyert biológiai 
minták gyors megosztásának fontosságát, hogy megkönnyítsék a megfelelő és 
általános felkészülést és reagálást; felszólít a referencialaboratóriumok közötti 
együttműködés megerősítésére annak érdekében, hogy meggyorsítsák a vírusok 
azonosítását, és a lehetséges mutációkat folyamatosan figyelemmel kísérjék;

Or. el

Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 25
13a. bekezdés (új)

13a. hangsúlyozza az oktatás és válsághelyzetben a megfelelő tájékoztatás fontosságát, 
továbbá azt, hogy a megfelelő utasításoknak nem csupán a higiéniai szabályoknak 
való megfelelésre, hanem a mobilitás, a közlekedés és a foglalkoztatás területén az 
információnyújtásra is ki kell terjedniük,

Or. el

Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 26
13a. bekezdés (új)

13a. felszólítja a tagállamok egészségügyi hatóságait, hogy gondosan szövegezzék meg 
nyilvános bejelentéseiket, az aktuális tudományos bizonyítékoknak megfelelően , 
melyek alapján az állatorvosi felügyelet mellett készített baromfitermékek nem 
tekinthetők a madárinfluenza A vírusa (H5N1) hordozóinak,

Or. pl
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Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 27
13b. bekezdés (új)

13b. hangsúlyozza, hogy a nyilvánosság részére a járvány kitörése megelőzésének 
érdekében közzétett ajánlások ne azzal kezdődjenek, hogy figyelmeztetnek a 70 °C-
on nem hőkezelt baromfitermékek fogyasztásának mellőzésére, mert
- az állatorvosi felügyelet alatt előállított baromfitermékek nem jelentenek átviteli 

kockázatot a madárinfluenza A vírusának (H5N1) tekintetében, és a fogyasztók 
többsége csak tömegtermelés során előállított baromfitermékeket használ, 

- a megállapított hőmérsékletet a baromfihús egészét tekintve el kell érni, például 
egy rostonsült pulykamell belsejében vagy füstölt baromfihúsban is, 

- a legtöbb háztartás nem rendelkezik olyan hőmérővel, mellyel a hőkezelt 
húsdarabok belsejében a legnagyobb hőmérséklet mérhető, 

- a hőkezelés hatékonysága megállapításának könnyű és ingyenes módja annak 
ellenőrzése, hogy a baromfihúson nincsenek rózsaszín részek, és hogy a 
tojássárga nem folyós,

- a figyelmeztető listák képzelt és állítólagos kockázatokkal való kezdése elvonja a 
fogyasztók figyelmét a valós kockázatokról;

Or. pl

Módosítás: Urszula Krupa

Módosítás 28
13c. bekezdés (új)

13c. felszólít arra, hogy a világjárvány veszélye tekintetében megbízható tájékoztatás 
nyújtása szükséges az európai ellenőrzési rendszer révén, a gyógyszergyártó cégek 
érdekeit szolgáló manipulációk megelőzésére;

Or. pl

Módosítás: Avril Doyle

Módosítás 29
16. bekezdés

16. jól felépített és multidiszciplináris együttműködésre hív fel az emberi egészségügy és 
az állategészségügy szakértői, a virológia, az epidemiológia, a patológia és a 
mezőgazdaság területén működő szakemberek, valamint a kommunikációs szakértők 
és a tudomány globális szinten a politikába való átültetésének a szakértői között; 
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emiatt egy madárinfluenzával és influenza-világjárvánnyal foglalkozó akciócsoport 
létrehozását javasolja, amelyben európai szinten találkozna az összes fent említett 
szakértelem; hangsúlyozza, hogy ennek az akciócsoportnak együtt kell dolgoznia az 
oltóanyagokat és vírusölő készítményeket gyártó európai ipar képviselőivel; úgy ítéli 
meg, hogy az akciócsoportnak biztosítania kell a Bizottság főigazgatóságai, az 
európai intézmények és az érdekelt felek közötti együttműködést és koordinációt, és 
hogy ennek vezetését a madárinfluenzával és influenza-világjárvánnyal foglalkozó 
külön koordinátorra kell bízni;

Or. en

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 30
16. bekezdés

16. jól felépített és multidiszciplináris együttműködésre hív fel az emberi egészségügy és 
az állategészségügy szakértői, a virológia, az epidemiológia, a patológia és a 
mezőgazdaság területén működő szakemberek, valamint a kommunikációs szakértők 
és a tudomány globális szinten a politikába való átültetésének a szakértői között; 
emiatt egy, a Bizottság által koordinált európai influenza akciócsoport létrehozását 
javasolja, amelyben az Európai Parlament is képviselteti magát, és amelyben európai 
szinten találkozna az összes fent említett szakértelem; hangsúlyozza, hogy ennek az 
akciócsoportnak együtt kell dolgoznia az oltóanyagokat és vírusölő készítményeket 
gyártó európai ipar képviselőivel;

Or. fr

Módosítás: Avril Doyle

Módosítás 31
16a. bekezdés (új)

16a. felkéri a Bizottságot az állati egészséget fenyegető járványokra vonatkozó hosszú 
távú stratégiai csoport létrehozására, melynek részei az európai intézmények és a 
tagállamok képviselői, továbbá a főbb érdekeltek is. A csoportnak hosszú távú 
megoldásokat kell keresnie az olyan állatbetegségekre, mint a madárinfluenza, a 
száj- és körömfájás, a klasszikus sertéspestis stb., továbbá olyan kérdésekre, mint a 
stratégiai oltóanyag-tartalékok, a sürgős kutatási igények és a betegségellenőrzési 
politika;

Or. en
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Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 32
16a. bekezdés (új)

16a. sürgeti, hogy azonnal kezdjék meg a felmerülő betegségekre vonatkozó európai 
kutatási és fejlesztési programokat a vírusölők, az antibiotikumok és az oltóanyagok 
megbízható és gyorsabb kifejlesztésére; úgy ítéli meg, hogy az ilyen programok a 
lisszaboni stratégia gyakorlati megvalósulásai, és Európa népében ez a stratégia 
pozitív képet alakít ki;

Or. fr

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 33
17. bekezdés

17. hangsúlyozza, hogy a nemzeti pandémiás készültségi tervek elkészítésének és 
értékelésének multiszektoriálisnak kell lennie, és ebbe az összes érintett 
minisztériumot és érintettet be kell vonni; hangsúlyozza az oltóanyagok előzetes 
megrendelésének fontosságát;

Or. fr

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 34
17a. bekezdés (új)

17a. felhívja az európai és a tagállami hatóságok figyelmét arra, hogy az influenza 
szövődményei kezelésének érdekében helyénvaló antibiotikum-készletek 
összeállítása;

Or. fr

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 35
19. bekezdés

19. hangsúlyozza, hogy a pandémiás védőoltások beszerzésének és felhasználásának 
tervezése a legtöbb országban elmaradott, és ezért a WHO ajánlásaival összhangban 
intézkedéseket kell hozni annak további fejlesztése érdekében, esetleg oly módon, 
hogy felhatalmazást adnak a Bizottságnak oltóanyagok rendelésére és egy közösségi 
készlet létrehozására;
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Or. fr

Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 36
19. bekezdés

19. hangsúlyozza, hogy a pandémiás védőoltások beszerzésének és felhasználásának 
tervezése a legtöbb országban elmaradott, és ezért a WHO ajánlásaival összhangban 
intézkedéseket kell hozni annak további fejlesztése érdekében (törlés) oly módon, 
hogy felhatalmazást adnak a Bizottságnak egy közösségi készlet létrehozására;

Or. nl

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 37
19a. bekezdés (új)

19a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Unió és a tagállamok garantálják 
a vírusölő gyógyszerek gyártásához szükséges nyersanyaggal való ellátást és 
biztosítsák azok diverzifikálását;

Or. fr

Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 38
20a. bekezdés (új)

20a. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak lépéseket kell tennie annak biztosítására, hogy 
elegendő vírusölő és oltóanyag álljon rendelkezésre azok számára, akik a 
járványnak egy vagy több tagállamban való kitörése esetén ki vannak téve a 
vírusnak;

Or. nl
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Módosítás: Jules Maaten

Módosítás 39
20b. bekezdés (új)

20b. elvárja, hogy a tagállamok és a Bizottság biztosítsák, hogy világjárvány esetén a 
hozzáférhető vírusölők és vakcinák a tagállamokban és az EU-val szomszédos 
országokban eredményesen kerüljenek terjesztésre;

Or. nl

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 40
20a. bekezdés (új)

20a. felszólítja az intézményt az oltóanyag gyártása céljából szükséges tojás 
rendelkezésére bocsátását garantáló intézkedések meghozatalára;

Or. fr

Módosítás: Françoise Grossetête

Módosítás 41
21. bekezdés

21. hangsúlyozza az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) szerepét a vírusölő 
készítmények és a pandémiás védőoltások felhasználásának és hatékonyságának 
meghatározásában, valamint a káros hatások és a gyógyszer beszedésétől való 
vonakodásról szóló jelentések felderítésében és kivizsgálásában; felszólít ezzel 
kapcsolatosan a 726/2004/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdésében előírt 
„feltételes engedélyezési” eljárás korai szakaszban történő létrehozására;

Or. fr

Módosítás: John Bowis

Módosítás 42
21a. bekezdés (új)

21a. felszólítja a tagállamokat a WHO-ajánlásokkal összhangban időszakos influenza-
oltóanyagok megrendeléseinek növelésére a gyógyszeripar influenza-
oltóanyagtermelési kapacitása növelése elősegítése céljából, annak érdekében, hogy 
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megbirkózzanak az influenza-világjárvány kitörése miatti igények lényeges 
lehetséges növekedésével;

Or. en

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 43
21a. bekezdés (új)

21a. felszólítja az Európai Uniót a szükséges intézkedések meghozatalára a vírusölők 
megfelelő készletei beszerzésének érdekében, illetve kötelező engedélyezési rendszer 
létrehozására azokkal a vállalkozásokkal, melyek vírusölőket állítanak elő, e 
vírusölők tömegtermelése biztosításának érdekében; felszólítja az országokat, hogy  
biztosítsanak potenciális megoldást a népesség 25–30%-ának a hozzáférhető 
vírusölőkkel való ellátására:

Or. fr

Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 44
23. bekezdés

23. hangsúlyozza, hogy a politikai elkötelezettséget emberi és pénzügyi erőforrások 
biztosítására valamint a kutatás és fejlesztés támogatására kell átültetni (törlés) a 
vírusölő gyógyszerek és oltóanyagok új, gyors előállítási módszereinek ösztönzése 
érdekében, mely olyan kapacitást jelent, hogy világjárvány esetén fokozottabb 
igények is kielégíthetők, különösen az új vírustörzsek elleni küzdelemben;

Or. el

Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 45
23. bekezdés

23. hangsúlyozza, hogy a politikai és tudományos elkötelezettséget emberi és pénzügyi 
erőforrások biztosítására valamint a kutatás és fejlesztés támogatására kell átültetni a 
leghatékonyabb védőoltás megszerzése érdekében;

Or. en
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Módosítás: John Bowis

Módosítás 46
25. bekezdés

25. rámutat arra, hogy a 7. kutatási keretprogramban megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani az influenza-világjárvány és más járványok különféle szempontjaival 
foglalkozó projektek támogatása érdekében, ideértve a gyógyszergyártókkal a 
sejtalapú és DNS-oltóanyagok tekintetében folytatott közös kutatásokat is; 

Or. en

Módosítás: Avril Doyle

Módosítás 47
26a. bekezdés (új)

26a. sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen olyan koherensebb nemzetközi keret 
létrehozására a pekingi kötelezettségvállalási konferencia alapján, ami túlmegy a 
válságkezelésen, és ami foglalkozik a fejlődő országokban az állategészségügy jobb 
infrastruktúrájának kiépítésével, továbbá a mind a fejlett, mint a fejlődő 
országokban használható állat-egészségügyi termékek kutatásának fejlesztésével. 

Or. en

Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 48
26a. bekezdés (új)

26a. felszólítja a Bizottságot, hogy tanulmányozza az alapszolgáltatások – piacok, 
bankok, kórháza és egyebek – zökkenőmentes működése fenngtartásának 
lehetőségeit egy világjárvány kitörése stb. esetén;

Or. el

Módosítás: Antonios Trakatellis

Módosítás 49
27a. bekezdés (új)

27a. felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeres időközönként és a világjárvány 
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időtartamára nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést a 
madárjárvány járványtani fejleményeiről, az új tudományos fejleményekről a 
gyógyszerek és oltóanyagok tekintetében és az Unió, illetve a tagállamok készültségi 
szintjéről;

Or. el

Módosítás: John Bowis

Módosítás 50
28a. bekezdés (új)

28a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt a 
szomszédos államokkal és a WHO Europe-pal annak biztosítására, hogy a 
szomszédos államok ellenőrzési és vészhelyzeti beavatkozási rendszerei teljes 
mértékben kialakítottak és eredményesen végrehajtottak legyenek;

Or. en

Módosítás: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás 51
28a. bekezdés (új)

28a. felszólítja az Európai Uniót, hogy nemzetközi szerveken keresztül igyekezzen valódi 
vizsgálati és ellenőrzési jogkört átruházni a WHO-ra, állatjárványok és 
világjárványok esetére a világ valamennyi országában;

Or. fr

Módosítás: John Bowis

Módosítás 52
29. bekezdés

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, illetve az európai Egészségügyi Világszervezetnek.

Or. en
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Módosítás: Marios Matsakis

Módosítás 53
29. bekezdés

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, illetve a WHO-nak.

Or. en


