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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 1
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagrindiniai klausimai, išdėstyti tiek Komunikate dėl pasirengimo gripo 
pandemijai, tiek Komunikate dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms 
planavimo koordinavimo stiprinimo, yra susiję su Komisijos koordinuojamu
nacionalinių planų rengimu ir vertinimu, nacionalinių laboratorijų bendradarbiavimu 
ir jų atliekama priežiūra siekiant greitai nustatyti pandemijos štamų atsiradimą, 
veiksmingu ligos protrūkio valdymu laiku teikiant konsultacijas, ankstyvu pranešimu 
apie ligos atvejus, paramos teikimu kilus protrūkiui ir valstybių narių atsako 
koordinavimu bei užtektinu ir laiku atliekamu vakcinų ir antivirusinių vaistų tiekimu,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pagrindiniai klausimai, išdėstyti tiek Komunikate dėl pasirengimo gripo 
pandemijai, tiek Komunikate dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos krizėms 
planavimo koordinavimo stiprinimo, yra susiję su nacionalinių planų rengimu ir 
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vertinimu, nacionalinių laboratorijų bendradarbiavimu ir jų atliekama priežiūra 
siekiant greitai nustatyti pandemijos štamų atsiradimą, veiksmingu ligos protrūkio 
valdymu laiku teikiant konsultacijas, ankstyvu pranešimu apie ligos atvejus, paramos 
teikimu kilus protrūkiui ir valstybių narių atsako koordinavimu bei užtektinu ir laiku 
atliekamu vakcinų ir tikrai veiksmingų antivirusinių vaistų tiekimu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 3
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi rengiant nacionalinius planus turėtų būti siekiama:
- užtikrinti būtiną valstybių narių veiksmų koordinavimą,
- užkirsti kelią panikai visuomenėje,
- kovoti su bet kokia neteisėta prekyba, kuri galėtų prasidėti, jei kiltų tikrai rimtų 

pavojų,
- nustatyti zonas, kurios turi būti izoliuotos pirmiausia,
- sudaryti gyventojų grupių, kurios turi būti paskiepytos pirmiausia, sąrašus,
- užtikrinti visų kovai su epidemija naudojamų produktų teisingą paskirstymą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 4
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi tikrai veiksmingi antivirusiniai vaistai yra svarbiausia medicininės 
profilaktikos ir intervencijos priemonė, kol nesukurta vakcina; kadangi, nepaisant to, 
dar nesukurti jokie tikrai veiksmingi antivirusiniai vaistai žmonėms nuo paukščių 
gripo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 5
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi Europos Sąjunga turi teikti logistinę ir finansinę paramą kuriant vakcinas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 6
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi pusė iš 126 patvirtintų A tipo paukščių gripo (H5N1) atvejų, apie kuriuos 
Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) pranešta iki 2006 m. kovo 8 d., buvo susiję 
su jaunesniais nei 17 m. žmonėmis, trys ketvirtadaliai atvejų – su jaunesniais nei 
29 m. žmonėmis, o devyni dešimtadaliai atvejų – su jaunesniais nei 39 m. žmonėmis 
ir kadangi toliau didėja liga užsikrečiančių labai jaunų žmonių skaičius,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 7
Fb konstatuojamoji dalis (nauja)

Fb. kadangi visuomenei skirtuose pranešimuose turi būti pateikiamos dabartinės 
medicininės žinios ir kadangi kovai su protrūkiais skirtos rekomendacijos visai 
visuomenei turi būti moksliškai pagrįstos, visiems suprantamos ir įgyvendinamos,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 8
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi bet kokia paukščių gripo pandemija tarp žmonių tikriausiai turėtų įvairų 
poveikį skirtingoms valstybėms narėms, nors šiuo metu labai mažai tikėtina, kad 
tokia pandemija kils;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 9
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi užkrėtimo paukščių gripu problema yra pasaulinė ir ją reikia spręsti 
glaudžiai bendradarbiaujant su PSO,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 10
1 dalis

1. pritaria Komisijos komunikatams dėl pasirengimo gripo pandemijai ir atsako 
planavimo Europos bendrijoje ir dėl bendrojo parengties visuomenės sveikatos 
krizėms planavimo koordinavimo stiprinimo ES, visų pirma žmonių susirgimų 
paukščių gripu klausimu, bei nacionalinių gripo pandemijos planų vertinimui, kurį 
šiuo metu atlieka Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC), Komisija ir 
PSO Europos regiono biuras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 11
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad, norint tinkamai spręsti galimos paukščių gripo pandemijos tarp 
žmonių problemą, vienas iš svarbiausių aspektų yra būtinybė turėti informaciją apie 
vaistus, vakcinas, natūralų atsparumą ligai bei patikimus epidemiologinius
duomenis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 12
1b dalis (nauja)

1b. pabrėžia, jog esant dabartinei padėčiai tikimybė, kad kils paukščių gripo pandemija 
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tarp žmonių, yra labai maža; taip pat pabrėžia, kad nereikalingas joks perdėtas 
atsakas ir panika, kurie patys gali labai pakenkti ES piliečių sveikatai ir pabloginti 
ES ekonominę padėtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 13
1c dalis (nauja)

1c. pabrėžia, kad, siekiant tiksliau įvertinti pandemijos tarp žmonių riziką, žinomos 
mokslo institucijos turi atlikti atitinkamą išsamų tyrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 14
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į atitinkamas ELPKC pastabas, 
ataskaitas ir vietoje atliekamus tyrimus ir užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurių 
kovos su pandemija planai neatitinka standartų, savo planus papildytų ir 
patobulintų, nes, turint mintyje rizikos pobūdį, pandemijai turi būti visapusiškai 
pasirengusios visos valstybės narės;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 15
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad, ES ar kaimyninėse valstybėse prasidėjus gripo pandemijai, Komisija 
turėtų gebėti per 24 val. imtis krizės valdymo priemonių, pvz., pradėti taikyti 
karantiną ir dezinfekavimo priemones oro uostuose, į kuriuos atskrenda lėktuvai iš 
tam tikrų regionų, ir riboti keliones;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 16
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad labai svarbu nedelsiant skirti didelę sumą tam, kad kilus pandemijai būtų 
sparčiai pagamintas didelis kiekis vakcinų, ir ragina šiuo tikslu kurti glaudžią 
viešojo ir privataus sektorių partnerystę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 17
4a dalis (nauja)

4a. mano, kad turėtų būti parengtas specialiai Europos institucijoms skirtas planas tuo 
atveju, jei dėl kelionių apribojimo negalėtų vykti tarptautiniai, pvz., Tarybos ir 
Parlamento, posėdžiai;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 18
4a dalis (nauja)

4a. ragina užtikrinti, kad būtų sparčiai tiekiamos žaliavos, kurių reikia apsauginėms 
kaukėms gaminti; taip pat ragina valstybes nares patikrinti, ar, labai padidėjus 
paklausai, jos, be kaukių, galėtų gauti užtektinai kitų priemonių (specialių drabužių, 
pirštinių, apsauginių akinių ir t. t.);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 19
5 dalis

5. pabrėžia, kad turi būti sparčiai imtasi ryžtingų veiksmų, skirtų kontroliuoti paukščių 
gripą ir išvengti pandemijos tarp žmonių (šių veiksmų visų pirma turi būti imtasi
gyvūnų sveikatos srityje, kadangi gyvūnai – pagrindinis rizikos šaltinis); taip pat 
pabrėžia, kad reikia imtis priemonių, skirtų galimai, tačiau labai mažai tikėtinai
pandemijai tarp žmonių tam, kad, jeigu ji kiltų, būtų pasirengta ją kontroliuoti; mano, 
kad ypatingą dėmesį reikia skirti pastangoms toliau didinti valstybių narių pajėgumą 
gaminti paukščių gripo pandemijos tarp žmonių vakcinas ir tikrai veiksmingus 
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antivirusinius vaistus bei tobulinti gyvūnų ir žmonių sveikatos sričių infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 20
5 dalis

5. pabrėžia, kad turi būti sparčiai imtasi ryžtingų veiksmų, skirtų kontroliuoti paukščių 
gripą ir išvengti pandemijos tarp žmonių (šių veiksmų visų pirma turi būti imtasi
gyvūnų sveikatos srityje, kadangi gyvūnai – pagrindinis rizikos šaltinis); taip pat 
pabrėžia, kad reikia imtis reikšmingų priemonių (pvz., padidinti lovų skaičių 
ligoninėse), skirtų galimai pandemijai tarp žmonių tam, kad, jeigu ji kiltų, būtų 
pasirengta ją kontroliuoti; mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti pastangoms toliau 
didinti valstybių narių pajėgumą gaminti pandemijos vakcinas ir antivirusinius vaistus
bei tobulinti gyvūnų ir žmonių sveikatos sričių infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 21
5 dalis

5. pabrėžia, kad turi būti sparčiai imtasi ryžtingų veiksmų, skirtų kontroliuoti paukščių 
gripą ir išvengti pandemijos tarp žmonių (šių veiksmų visų pirma turi būti imtasi
gyvūnų sveikatos srityje, kadangi gyvūnai – pagrindinis rizikos šaltinis); taip pat 
pabrėžia, kad reikia imtis priemonių, skirtų galimai pandemijai tarp žmonių tam, kad, 
jeigu ji kiltų, būtų pasirengta ją kontroliuoti; mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
pastangoms toliau didinti valstybių narių pajėgumą gaminti pandemijos vakcinas ir 
antivirusinius vaistus bei tobulinti gyvūnų ir žmonių sveikatos sričių infrastruktūrą;
mano, kad Europos Sąjunga, atsižvelgdama į tai, turėtų teikti logistinę ir finansinę 
paramą kuriant vakcinas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 22
5 dalis

5. pabrėžia, kad turi būti sparčiai imtasi ryžtingų veiksmų, skirtų kontroliuoti paukščių 
gripą ir išvengti pandemijos tarp žmonių (šių veiksmų visų pirma turi būti imtasi
gyvūnų sveikatos srityje, kadangi gyvūnai – pagrindinis rizikos šaltinis); taip pat 
pabrėžia, kad reikia imtis priemonių, skirtų galimai pandemijai tarp žmonių tam, kad, 
jeigu ji kiltų, būtų pasirengta ją kontroliuoti; mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti 
pastangoms toliau didinti valstybių narių ir europinio lygmens pajėgumą gaminti
pandemijos vakcinas ir antivirusinius vaistus bei tobulinti gyvūnų ir žmonių sveikatos 
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sričių infrastruktūrą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 23
7a dalis (nauja)

7a. pripažįsta, kad reikia parengti ir įgyvendinti išsamius veiksmų planus, skirtus 
apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo A tipo paukščių gripo viruso (H5N1);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 24
10 dalis

10. pritaria tvirtam valstybių narių, Komisijos ir ELPKC įsipareigojimui vadovautis
skaidrumo principu ir keistis atitinkama informacija ir pabrėžia, kad svarbu greitai 
keistis informacija ir biologiniais mėginiais, kurie gauti įtariamais ir patvirtintais 
žmonių ir gyvūnų susirgimo atvejais, siekiant sudaryti sąlygas adekvačiam ir 
visapusiškam pasirengimui ir atsakui; ragina stiprinti etaloninių laboratorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad būtų sparčiau nustatomi virusai ir atliekama 
nuolatinė visų galimų mutacijų stebėsena;

Or. el

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 25
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia švietimo ir teisingos informacijos svarbą kilus krizėms; taip pat pabrėžia, 
kad tinkamose instrukcijose ne tik turėtų būti kalbama apie higienos normų 
laikymąsi, bet ir turėtų būti pateikiama tokių sričių, kaip judumas, transportas ir 
užimtumas, informacija;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 27
13 b dalis (nauja)

13b. pabrėžia, kad kovos su protrūkiu nereikėtų pradėti įspėjimais, kad vartoti 
paukštienos produktus, kurie nebuvo įkaitinti iki 70°C, pavojinga, kadangi:
- veterinarui prižiūrint pagaminti paukštienos produktai nekelia paukščių gripo A 

viruso (H5N1) perdavimo pavojaus ir dauguma vartotojų vartoja tik masinės 
gamybos paukštienos produktus,

- nustatytą temperatūrą reikia pasiekti visoje paukštienos porcijoje, pavyzdžiui, 
kepto kalakuto krūtinėlės viduje arba gabalėlyje rūkytos paukštienos, 

- dauguma namų ūkių neturi termometrų, kuriais būtų galima matuoti 
temperatūrą kaitinamos mėsos gabalo viduje,

- paprastas ir nieko nekainuojantis būdas kaitinimo veiksmingumui nustatyti yra 
įsitikinti, kad mėsos gabalas vietomis neparaudęs ir kad kiaušinio trynys nėra 
pernelyg skystas,

- jeigu įspėjimai prasidės nuo įsivaizduojamų ir spėjamų pavojų, gavėjo dėmesys 
bus nukreipiamas nuo tikrų pavojų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 28
13 c dalis (nauja)

13c. ragina patikimą informaciją apie pandemijos pavojų teikti naudojantis Europos 
priežiūros sistema, siekiant neutralizuoti bet kokią farmacijos įmonėms naudingą
manipuliaciją;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 29
16 dalis

16. ragina sukurti aiškiai apibrėžtą daugelį sričių apimančią bendradarbiavimo sistemą, 
kuri įtrauktų ekspertus žmonių ir gyvūnų sveikatos klausimais, virusologijos, 
epidemiologijos, patologijos ir žemdirbystės sričių specialistus, taip pat ryšių sistemos 
ekspertus ir ekspertus, kurie sugebėtų įdiegti mokslo pasiekimus į pasaulinio lygio 
politiką; siūlo sukurti kovos su paukščių ir pandeminiu gripu darbo grupę, kurioje 
Europos mastu būtų sutelktos visų minėtų sričių ekspertų žinios; pabrėžia, kad darbo 
grupė turėtų bendradarbiauti su Europos vakcinos ir antivirusinių vaistų pramone; 
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mano, kad darbo grupė turėtų užtikrinti Komisijos generalinių direktoratų, Europos 
institucijų ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimą bei jų veiklos koordinavimą, taip 
pat mano, kad jai vadovauti turėtų paukščių ir pandeminio gripo koordinatorius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 30
16 dalis

16. ragina sukurti aiškiai apibrėžtą daugelį sričių apimančią bendradarbiavimo sistemą, 
kuri įtrauktų ekspertus žmonių ir gyvūnų sveikatos klausimais, virusologijos, 
epidemiologijos, patologijos ir žemdirbystės sričių specialistus, taip pat ryšių sistemos 
ekspertus ir ekspertus, kurie sugebėtų įdiegti mokslo pasiekimus į pasaulinio lygio 
politiką; siūlo sukurti Europos kovos su gripu darbo grupę, kurios veiklą koordinuotų 
Komisija ir kurioje būtų atstovaujama Europos Parlamentui ir Europos mastu būtų 
sutelktos visų minėtų sričių ekspertų žinios; pabrėžia, kad darbo grupė turėtų 
bendradarbiauti su Europos vakcinos ir antivirusinių vaistų pramone;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 31
16 a dalis (nauja)

16a. ragina Komisiją sudaryti gyvūnų epidemijos klausimus sprendžiančią ilgalaikę 
strateginę darbo grupę, apimančią Europos institucijų, valstybių narių ir svarbesnių 
suinteresuotų šalių atstovus; ši grupė ieškotų gyvūnų ligų, pavyzdžiui, paukščių 
gripo, snukio ir nagų ligos, klasikinės kiaulių karštligės ir kitų, ilgalaikių 
sprendimų, taip pat spręstų strateginių vakcinų rezervų, mokslinių tyrimų būtinybės 
ir ligų kontrolės politikos klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 32
16 a dalis (nauja)

16a. ragina nedelsiant pradėti įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų ir plėtros 
programas atsirandančių naujų ligų srityje ir siekti kuo greičiau išrasti 
antivirusinius vaistus, antibiotikus ir vakcinas; mano, kad tokios programos būtų 
praktinis Lisabonos strategijos įgyvendinimo pavyzdys ir padėtų kurti teigiamą šios 
strategijos įvaizdį;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 33
17 dalis

17. pabrėžia, kad nacionalinių kovos su pandemija planų rengimas ir įvertinimas turi 
apimti daugelį sričių ir atitinkamas ministerijas ir suinteresuotąsias šalis; pabrėžia, kad 
vakcinas būtina užsakyti iš anksto;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 34
17 a dalis (nauja)

17a. atkreipia Europos ir valstybių narių institucijų dėmesį į tai, kad pageidaujama, jog 
būtų sukauptos didesnės gripo komplikacijoms gydyti skirtų antibiotikų atsargos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 35
19 dalis

19. pabrėžia, kad priemonės kovai su pandemija skirtai vakcinai įsigyti ir naudoti
daugelyje šalių nėra išvystytos, todėl jas reikėtų vystyti, atsižvelgiant į PSO
rekomendacijas, pavyzdžiui, suteikiant Komisijai įgaliojimus užsakyti vakcinas ir 
sudaryti Bendrijos rezervą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 36
19 dalis

19. pabrėžia, kad priemonės kovai su pandemija skirtai vakcinai įsigyti ir naudoti
daugelyje šalių nėra išvystytos, todėl jas reikėtų vystyti, atsižvelgiant į PSO
rekomendacijas (išbraukta) suteikiant Komisijai įgaliojimus sudaryti Bendrijos 
rezervą;
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Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 37
19 a dalis (nauja)

19a. pabrėžia, kad Europos Sąjungai ir valstybėms narėms svarbu, jog būtų užtikrintas 
antivirusinių vaistų gamybai būtinų žaliavų tiekimas ir įvairinimas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 38
20 a dalis (nauja)

20a. mano, kad Komisija turėtų siekti užtikrinti, kad, vienoje ar daugiau valstybių narių 
prasidėjus viruso sukeliamų ligų protrūkiui, galėjusiems užsikrėsti asmenims būtų 
prieinamas reikiamas kiekis antivirusinių vaistų ir vakcinos,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 39
20 b dalis (nauja)

20b. tikisi, kad valstybės narės ir Komisija užtikrins, jog būtų sukauptos antivirusinių 
vaistų ir vakcinų atsargos ir kilus pandemijai būtų veiksmingai paskirstomos 
valstybėms narėms ir kaimyninėms ES šalims;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 40
20 a dalis (nauja)

20a. ragina instituciją imtis priemonių, kad būtų užtikrintas vakcinoms gaminti skirtų 
kiaušinių tiekimas;

Or. fr



AM\609562LT.doc 13/17 PE 371.949v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 41
21 dalis

21. pabrėžia, kad Europos vaistų agentūros vaidmuo svarbus vertinant antivirusinių vaistų 
ir vakcinos naudojimo veiksmingumą, taip pat išaiškinant ir tiriant neigiamą poveikį ir 
pranešimus apie atsisakymą vartoti vaistus; ragina skubiai nustatyti leidimo išdavimo 
procedūrą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 straipsnio 7 dalyje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 42
21 a dalis (nauja)

21a. ragina valstybes nares užsakyti daugiau sezoninio gripo vakcinų, kaip 
rekomenduoja PSO, ir padėti farmacijos pramonei išplėsti gripo vakcinų gamybą, 
kad būtų galima patenkinti smarkiai padidėjusią jų paklausą kilus gripo 
pandemijai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 43
21 a dalis (nauja)

21a. ragina Europos Sąjungą imtis būtinų priemonių ir sudaryti tinkamą antivirusinių 
vaistų rezervą bei nustatyti privalomą leidimų išdavimo sistemą antivirusinius 
vaistus  gaminančioms įmonėms, siekiant užtikrinti masinę šių vaistų gamybą; 
ragina šalis sukaupti antivirusinių vaistų atsargas, kurių pakaktų 25–30 proc. 
gyventojų: 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 44
23 dalis

23. pabrėžia, kad politikai turėtų aprūpinti žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais bei 
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remti mokslinius tyrimus ir raidą, (išbraukta) siekdami skatinti naujus skubios 
antivirusinių vaistų ir vakcinų, kurių kilus pandemijai pakaktų padidėjusiam 
poreikiui patenkinti, ypač tų, kurie padės susidoroti su naujais virusų štamais, 
gamybos metodus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 45
23 dalis

23. pabrėžia, kad politikai ir mokslininkai turėtų siekti aprūpinti žmogiškaisiais ir 
finansiniais ištekliais ir remti mokslinius tyrimus ir raidą, kad būtų sukurta pati 
veiksmingiausia vakcina;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 46
25 dalis

25. atkreipia dėmesį į tai, kad septintojoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje turėtų 
būti numatytas atitinkamas finansavimas, skirtas įvairių gripo pandemijos ir kitų 
epidemijų aspektų tyrimo, įskaitant su farmacijos įmonėmis kartu atliekamus 
ląstelinių ir DNR vakcinų tyrimus, projektams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 47
26 a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją po Pekino konferencijos siekti, kad būtų nustatyta darnesnė 
tarptautinė sistema, apimanti ne tik krizių valdymo operacijas, bet ir geresnės 
infrastruktūros gyvūnų sveikatai prižiūrėti sukūrimą besivystančiose šalyse ir 
gyvūnų sveikatos produktų, kuriuos būtų galima naudoti išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse, tyrimų plėtrą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 48
26 a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją ištirti, kaip būtų galima išsaugoti sklandų svarbiausių paslaugų, 
pavyzdžiui, turgaus, banko, ligoninės ir kt., teikimą kilus pandemijai, ir pan.;

Or. el

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 49
27 a dalis (nauja)

27a. ragina Komisiją reguliariai ir tiek laiko, kiek tęsis pandemijos pavojus, teikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimus apie paukščių pandemijos 
epidemiologinę raidą, mokslininkų daromą pažangą vaistų ir vakcinų srityje bei 
parengtį pandemijai Sąjungoje ir valstybėse narėse;

Or. el

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 50
28 a dalis (nauja)

28a. ragina Komisiją ir valstybes nares artimai bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis 
ir PSO Europos regiono biuru siekiant užtikrinti, kad kaimyninių šalių stebėsenos ir 
skubių atsakomųjų veiksmų sistemos būtų pakankamai gerai išvystytos ir 
veiksmingai įgyvendinamos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 51
28 a dalis (nauja)

28a. ragina Europos Sąjungą per tarptautines organizacijas siekti, kad PSO būtų suteikti 
tikrieji įgaliojimai tirti ir stebėti epizootijas ir pandemijas visose pasaulio šalyse;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 52
29 dalis

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir 
Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biurui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 53
29 dalis

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir 
PPO.

Or. en


