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Gatavība un reaģēšanas pasākumu plānošana gripas pandēmijas gadījumā Eiropas Kopienā
(KOM(2005)0605 – KOM(2005)0607 – 2006/2062(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 1
B apsvērums

B. tā kā gan paziņojuma par gatavību gripas pandēmijai un paziņojuma par labāku 
koordināciju, plānojot vispārējo sagatavotību, galvenie jautājumi ir nacionālo plānu 
sagatavošana un pārbaude, ko koordinē Komisija, valsts references laboratoriju veiktā 
uzraudzība un savstarpējā sadarbība, lai ātri atklātu pandēmijas vīrusa celmus, veiktu 
efektīvu izplatīšanās ierobežošanu, laikus saņemot informāciju, nekavējoties ziņotu 
par vīrusa atklāšanas gadījumiem, nodrošinātu palīdzību un saskaņotu dalībvalstu 
reakciju vīrusa izplatīšanās gadījumā, kā arī atbilstoši un laikus piegādātu vakcīnas un 
pretvīrusu zāles;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 2
B apsvērums

B. tā kā gan paziņojuma par gatavību gripas pandēmijai un paziņojuma par labāku 
koordināciju, plānojot vispārējo sagatavotību, galvenie jautājumi ir nacionālo plānu 
sagatavošana un pārbaude, valsts references laboratoriju veiktā uzraudzība un 
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savstarpējā sadarbība, lai ātri atklātu pandēmijas vīrusa celmus, veiktu efektīvu 
izplatīšanās ierobežošanu, laikus saņemot informāciju, nekavējoties ziņotu par vīrusa 
atklāšanas gadījumiem, nodrošinātu palīdzību un saskaņotu dalībvalstu reakciju vīrusa 
izplatīšanās gadījumā, kā arī atbilstoši un laikus piegādātu vakcīnas un patiesi 
efektīvas pretvīrusu zāles;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 3
B a apsvērums (jauns) 

B. a tā kā, sagatavojot nacionālo plānu projektus, jācenšas:
- nodrošināt nepieciešamo koordināciju dalībvalstu starpā,
- novērst paniku sabiedrībā,
- cīnīties pret jebkādu nelikumīgu pārvadāšanu patiesi nopietnu risku gadījumos,
- noteikt prioritāri izolējamās vietas,
- sastādīt prioritāri vakcinējamo iedzīvotāju grupu sarakstus,
- nodrošināt visu produktu godīgu sadali izmantošanai cīņā pret epidēmiju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 4
D apsvērums

D. tā kā patiesi efektīvi pretvīrusu medikamenti ir medicīniskās profilakses un 
ārstniecības pamats, pirms ir pieejama vakcīna; tā kā tomēr vēl nav izstrādātas patiesi 
efektīvas pretvīrusu zāles pret putnu gripu, ar kuru inficējušies cilvēki;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 5
D a apsvērums (jauns)

D. a tā kā Eiropas Savienībai līdz ar vakcīnu izstrādi jānodrošina loģistikas un finansiāls 
atbalsts;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 6
F a apsvērums (jauns)

F. a tā kā puse no 126 apstiprinātajiem A tipa H5N1 apakštipa putnu gripas saslimšanas 
gadījumiem, par kuriem ziņots Pasaules Veselības organizācijai laikā līdz 
2006. gada 8. martam, attiecas uz personām, kas vecākas par 17 gadiem, trīs 
ceturtdaļas uz personām, kas vecākas par 29 gadiem, un deviņas desmitdaļas uz 
personām, kas vecākas par 39 gadiem, un tā kā ļoti jaunu personu, kas ieguvušas šo 
slimību, skaits turpina pieaugt;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 7
F b apsvērums (jauns)

F. b tā kā publiskiem paziņojumiem ir jāatspoguļo pašreizējais medicīnisko zināšanu 
stāvoklis un tā kā rekomendācijām vispārējai sabiedrībai par slimības uzliesmojumu 
novēršanu ir jābūt zinātniski pamatotām, vispārēji saprotamām un pielietojamām;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 8
H apsvērums

H. tā kā jebkura putnu gripas pandēmija cilvēku vidū, visticamāk, ietekmētu dažādas 
dalībvalstis dažādi, kaut arī pašlaik tās iespējamība ir ļoti niecīga;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 9
H a apsvērums (jauns)

H. a tā kā putnu gripas infekcija ir globāla problēma un tā ir jārisina ciešā sadarbībā ar 
Pasaules Veselības organizāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 10
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumus par gatavības un reaģēšanas pasākumu 
plānošanu gripas pandēmijas gadījumam Eiropas Kopienā un par labāku koordināciju, 
plānojot vispārējo sagatavotību sadarbībai sabiedrības veselības ārkārtas situācijās 
Eiropas Savienībā, it īpaši attiecībā uz putnu gripu cilvēku vidū, kā arī nacionālo 
gripas pandēmijas plānu novērtējumus, ko pašlaik veic Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs (ESPKC), Komisija un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas 
reģionālais birojs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 11
1. a punkts (jauns)

1. a uzsver, ka viens no vissvarīgākajiem aspektiem, kā pareizi risināt problēmu saistībā 
ar iespējamu putnu gripas pandēmiju cilvēku vidū, ir nodrošināt pareizu un 
zinātniski pierādītu informāciju par medikamentiem, vakcīnām, dabisko pretošanās 
spēju slimībai, kā arī ticamus epidemioloģiskos datus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 12
1. b punkts (jauns)

1. b uzsver, ka pašreizējā situācijā putnu gripas pandēmijas iespējamība cilvēku vidū ir 
ļoti niecīga un ka nav vajadzīgi pārspīlēti reaģēšanas pasākumi un panika, kas paši 



AM\609562LV.doc PE 371.949v01-00

5/18

 Ārējais tulkojums LV

par sevi var ļoti kaitēt pilsoņu veselībai un ES ekonomikai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 13
1. c punkts (jauns)

1. c uzsver, ka atzītām zinātniskām iestādēm ir jāveic plaši un atbilstīgi pētījumi, lai 
precīzāk novērtētu cilvēku saslimstības pandēmijas risku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 14
3. a punkts (jauns)

3. a aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā attiecīgos ESPKC novērojumus, 
ziņojumus un pētījumus notikumu vietās un nodrošināt, lai tās dalībvalstis, kuru 
plānošana cīņai pret pandēmiju neatbilst standartam, papildina un uzlabo savus 
plānus, tā kā riska raksturs paredz to, ka visām dalībvalstīm ir jābūt pilnībā 
sagatavotām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 15
3. a punkts (jauns)

3. a uzskata, ka gripas pandēmijas gadījumā ES vai tās kaimiņvalstīs Komisijai ir jāspēj 
24 stundu laikā piemērot tādus krīzes pasākumus kā karantīna un dezinfekcija
lidostās attiecībā uz lidojumiem no noteiktiem reģioniem, kā arī ceļošanas 
ierobežojumus;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 16
3. a punkts (jauns)

3. a uzskata, ka ir steidzami jāpiešķir liela naudas summa, lai pandēmijas gadījumā 
nodrošinātu iespēju ātri un lielos daudzumos ražot vakcīnas, un šim nolūkam aicina 
izveidot uzlabotu publiskā – privātā sektora partnerību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 17
4. a punkts (jauns)

4. a uzskata, ka ir jāsagatavo konkrēti Eiropas institūcijām paredzēts rīcības plāns 
gadījumā, ja ceļošanas ierobežojumi neļauj notikt tādām starptautiskām apspriedēm 
kā Padomes un Parlamenta sanāksmes;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 18
4. a punkts (jauns)

4. a aicina ātri nodrošināt ar aizsargmasku ražošanai nepieciešamajiem izejmateriāliem,
kā arī aicina dalībvalstis pārbaudīt, vai būtiska pieprasījuma pieauguma gadījumā
tās var dabūt ne tikai aizsargmaskas, bet arī pietiekami daudz citu aizsarglīdzekļu 
(virsvalkus, cimdus, aizsargbrilles utt.);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 19
5. punkts

5. uzsver, ka, pirmkārt, tā kā dzīvnieki ir primārs riska avots, attiecībā pret to veselību 
jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai ierobežotu putnu gripu un līdz ar to nepieļautu cilvēku 
saslimstības pandēmiju, un jāveic pasākumi, lai sagatavotos iespējamai, bet ārkārtīgi 
maz ticamai cilvēku saslimstības pandēmijai, lai tās laikā būtu pieejami to 
ierobežojoši līdzekļi; uzskata, ka īpaši jāturpina veicināt dalībvalstu spējas ražot putnu 
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gripas, ar kuru inficējušies cilvēki, pretpandēmijas vakcīnas un patiesi efektīvus 
pretvīrusu medikamentus, kā arī stiprināt dzīvnieku un sabiedrības veselības sektoru 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 20
5. punkts

5. uzsver, ka, pirmkārt, tā kā dzīvnieki ir primārs riska avots, attiecībā pret to veselību 
jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai ierobežotu putnu gripu un līdz ar to nepieļautu cilvēku 
saslimstības pandēmiju, un jāveic tādi būtiski pasākumi kā slimnīcu gultas vietu 
skaita palielināšana, lai sagatavotos iespējamai cilvēku saslimstības pandēmijai, lai 
tās laikā būtu pieejami to ierobežojoši līdzekļi; uzskata, ka īpaši jāturpina veicināt 
dalībvalstu spējas ražot pretpandēmijas un pretvīrusu vakcīnas un stiprināt dzīvnieku 
un sabiedrības veselības sektoru infrastruktūru;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 21
5. punkts

5. uzsver, ka, pirmkārt, tā kā dzīvnieki ir primārs riska avots, attiecībā pret to veselību 
jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai ierobežotu putnu gripu un līdz ar to nepieļautu cilvēku 
saslimstības pandēmiju, un jāveic pasākumi, lai sagatavotos iespējamai cilvēku 
saslimstības pandēmijai, lai tās laikā būtu pieejami to ierobežojoši līdzekļi; uzskata, ka 
īpaši jāturpina veicināt dalībvalstu spējas ražot pretpandēmijas un pretvīrusu vakcīnas 
un stiprināt dzīvnieku un sabiedrības veselības sektoru infrastruktūru; uzskata, ka šajā 
sakarā Eiropas Savienībai līdz ar vakcīnu izstrādi jānodrošina loģistikas un 
finansiāls atbalsts;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 22
5. punkts

5. uzsver, ka, pirmkārt, tā kā dzīvnieki ir primārs riska avots, attiecībā pret to veselību 
jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai ierobežotu putnu gripu un līdz ar to nepieļautu cilvēku 
saslimstības pandēmiju, un jāveic pasākumi, lai sagatavotos iespējamai cilvēku 
saslimstības pandēmijai, lai tās laikā būtu pieejami to ierobežojoši līdzekļi; uzskata, ka 
īpaši jāturpina veicināt dalībvalstu un Eiropas kopumā spējas ražot pretpandēmijas un 
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pretvīrusu vakcīnas un stiprināt dzīvnieku un sabiedrības veselības sektoru 
infrastruktūru;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 23
7. a punkts (jauns)

7. a atzīst, ka nepieciešams sagatavot un ieviest detalizētus scenārijus bērnu un jauniešu 
aizsardzībai pret putnu gripas A tipa H5N1 apakštipa vīrusu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 24
10. punkts

10. atzinīgi vērtē dalībvalstu, Komisijas un ESPKC nepārprotamo apņemšanos saglabāt 
pārredzamību un dalīties ar informāciju un uzsver informācijas un bioloģisko paraugu, 
kas iegūti no iespējami inficētiem cilvēkiem un dzīvniekiem, ātras apmaiņas nozīmību 
atbilstīgas un visaptverošas gatavības un reakcijas veicināšanā; aicina nostiprināt 
sadarbību starp references laboratorijām, lai paātrinātu vīrusu identifikāciju un 
pastāvīgi veiktu jebkādu iespējamu mutāciju monitoringu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 25
3. a punkts (jauns)

13. a uzsver izglītošanas un pareizas informācijas nozīmi krīžu gadījumos un piebilst, ka 
attiecīgajās instrukcijās ir jāiekļauj ne tikai atbilstība higiēnas prasībām, bet arī 
informācijas sniegšana tādās jomās kā mobilitāte, transports un nodarbinātība;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 26
3. a punkts (jauns)

13. a aicina dalībvalstu veselības iestādes sagatavot publiskus paziņojumus saskaņā ar 
jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, kas nedod nekādu pamatu par putnu 
gripas A tipa H5N1 apakštipa vīrusu pārnēsātājiem uzskatīt mājputnu produktus, 
kas ražoti veterināru uzraudzībā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 27
13. b punkts (jauns)

13. b uzsver, ka rekomendācijas plašai sabiedrībai par slimības uzliesmojumu novēršanu 
nav jāsāk ar brīdinājumu par tādu mājputnu produktu lietošanu, kuri nav 
apstrādāti vismaz 70°C temperatūrā, jo
- mājputnu produkti, kas ražoti veterināru uzraudzībā, nerada putnu gripas A tipa 

H5N1 apakštipa vīrusa pārnešanas risku un lielākā daļa patērētāju lieto vienīgi 
masveidā ražotus mājputnu produktus;

- norādītā temperatūra ir jāsasniedz visā mājputnu gaļas gabalā, piemēram, 
ceptas tītara krūtiņas vai kūpināta mājputnu gaļas gabala iekšpusē;

- lielākajā daļā ģimeņu nav termometru, ar ko mērīt maksimālo temperatūru 
karstuma apstrādei pakļauto gaļas gabalu iekšpusē;

- vienkāršs un pieejams veids, kā noteikt karstuma apstrādes efektivitāti, ir 
pārbaudīt, vai mājputnu gaļa nav sārtā krāsā un vai olas dzeltenumi nav 
„pašķidri”;

- sākotnēji brīdinājumu saraksti ar šķietamiem un nepamatotiem riskiem novērš 
lasītāja uzmanību no reāliem riskiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 28
13. c punkts (jauns)

13. c aicina pa Eiropas uzraudzības sistēmu sniegt ticamu informāciju par pandēmijas 
draudiem ar mērķi darboties pretī jebkādām manipulācijām, kas atbalsta
farmaceitisko uzņēmumu intereses;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 29
16. punkts

16. aicina uz labi strukturētu un daudzdisciplināru sadarbību starp cilvēku un dzīvnieku 
veselības ekspertiem, speciālistiem virusoloģijā, epidemioloģijā, patoloģijā un 
lauksaimniecībā, kā arī komunikācijas ekspertiem un ekspertiem, kas zinātnes atziņas 
ievieš globāla mēroga politikā; tādēļ iesaka izveidot speciālu darba grupu putnu un 
pandēmiskās gripas jautājumos, kurā Eiropas līmenī apvienotos visu iepriekšminēto 
jomu eksperti; uzsver, ka šai speciālajai grupai jāstrādā kopā ar Eiropas vakcīnu un 
pretvīrusu preparātu ražošanas pārstāvjiem; uzskata, ka speciālajai darba grupai būtu 
jānodrošina sadarbība un koordinācija starp Komisijas ģenerāldirektorātiem, 
Eiropas institūcijām un ieinteresētajām pusēm un ka tā būtu jāvada īpašam 
koordinatoram putnu un pandēmiskās gripas jautājumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 30
16. punkts

16. aicina uz labi strukturētu un daudzdisciplināru sadarbību starp cilvēku un dzīvnieku 
veselības ekspertiem, speciālistiem virusoloģijā, epidemioloģijā, patoloģijā un 
lauksaimniecībā, kā arī komunikācijas ekspertiem un ekspertiem, kas zinātnes atziņas 
ievieš globāla mēroga politikā; tādēļ iesaka izveidot Komisijas koordinētu gripas 
apkarošanas Eiropas taktisko grupu, kurā būtu pārstāvēts Eiropas Parlaments un 
kurā Eiropas līmenī apvienotos visu iepriekšminēto jomu eksperti; uzsver, ka šai 
taktiskajai grupai jāstrādā kopā ar Eiropas vakcīnu un pretvīrusu preparātu ražošanas 
pārstāvjiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 31
16. a punkts (jauns)

16. a lūdz Komisiju izveidot ilgtermiņa stratēģisko grupu par dzīvnieku veselības 
epidēmijām, kurā iekļauti Eiropas institūciju un dalībvalstu pārstāvji, kā arī lielākās 
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ieinteresētās puses. Grupai jāmeklē ilgtermiņa risinājumi tādām dzīvnieku slimībām 
kā putnu gripa, mutes un nagu sērga, klasiskais cūku mēris u.c., kā arī jārisina tādi 
jautājumi kā stratēģisku vakcīnu rezervju izveide, steidzamas pētniecības vajadzības 
un slimību kontroles politika;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 32
16. a punkts (jauns)

16. a mudina nekavējoties uzsākt Eiropas pētniecības un izstrādes programmas par 
jaunajām slimībām, lai ticami un daudz ātrāk izstrādātu pretvīrusu preparātus, 
antibiotikas un vakcīnas; uzskata, ka šādas programmas būtu Lisabonas stratēģijas 
praktiskas izpausmes un tās sniegtu Eiropas iedzīvotājiem pozitīvu iespaidu par 
minēto stratēģiju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 33
17. punkts

17. uzsver, ka nacionālo pandēmijas gatavības plānu izstrādei un novērtējumam ir jābūt 
daudzsektoriālam un tajā jāiesaista visas atbilstošās ministrijas un ieinteresētās puses; 
uzsver, ka ir svarīgi laikus pasūtīt vakcīnas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 34
17. a punkts (jauns)

17. a vērš Eiropas un dalībvalstu iestāžu uzmanību uz to, ka būtu vēlams apvienot 
antibiotiku krājumus, lai ārstētu gripas komplikācijas;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 35
19. punkts

19. uzsver, ka pretpandēmijas vakcīnu iegādes un izmantošanas plānošana vairumā valstu 
nav pietiekami attīstīta un tādēļ jāveic turpmāki pasākumi, lai to attīstītu saskaņā ar 
PVO ieteikumiem, iespējams, dodot Komisijai pilnvaras pasūtīt vakcīnas un izveidot 
Kopienas krājumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 36
19. punkts

19. uzsver, ka pretpandēmijas vakcīnu iegādes un izmantošanas plānošana vairumā valstu 
nav pietiekami attīstīta un tādēļ jāveic turpmāki pasākumi, lai to attīstītu saskaņā ar 
PVO ieteikumiem, (svītrots) dodot Komisijai pilnvaras izveidot Kopienas krājumus;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 37
19. a punkts (jauns)

19. a uzsver, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir svarīgi, lai būtu garantēti
izejmateriālu krājumi, kas nepieciešami pretvīrusu medikamentu ražošanai, kā arī 
nodrošināta to dažādība;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 38
20. a punkts (jauns)

20. a uzskata, ka Komisijai būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka, gadījumā
ja vienā vai vairākās dalībvalstīs rodas slimības uzliesmojums, vīrusam pakļautajām 
personām būtu pieejams pietiekams daudzums pretvīrusu preparātu un vakcīnu;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 39
20. b punkts (jauns)

20. b sagaida, ka dalībvalstis un Komisija nodrošinās, ka pandēmijas gadījumā pieejamie 
pretvīrusu preparāti un vakcīnas tiks efektīvi izdalīti dalībvalstu un ES kaimiņvalstu 
starpā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 40
20. a punkts (jauns)

20. a aicina iestādi veikt pasākumus, lai garantētu olu piegādi vakcīnu ražošanai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 41
21. punkts

21. uzsver Eiropas Zāļu aģentūras lomu pretvīrusu un pretpandēmijas vakcīnu lietojuma 
un efektīguma noteikšanā, kā arī tās lomu jebkādas kaitīgas ietekmes vai informācijas 
par nevēlēšanos lietot medikamentus noteikšanā un pētīšanā; šajā sakarā aicina 
drīzumā izveidot „nosacījuma pilnvarošanas” procedūru, kas noteikta 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 14. panta 7. punktā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 42
21. a punkts (jauns)

21. a aicina dalībvalstis saskaņā ar PVO rekomendācijām palielināt sezonālo gripas 
vakcīnu pasūtījumus, atbalstot farmaceitisko industriju, lai tā uzlabotu gripas 
vakcīnu ražotspēju un varētu segt būtisko pieprasījuma pieaugumu, kas rastos 
gripas pandēmijas gadījumā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 43
21. a punkts (jauns)

21. a aicina Eiropas Savienību veikt nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu atbilstīgus 
pretvīrusu preparātu krājumus, un izveidot obligātas licencēšanas sistēmu 
uzņēmumiem, kas ražo pretvīrusu medikamentus, lai garantētu šo preparātu 
masveida ražošanu; aicina valstis potenciāli nodrošināt 25–30 % iedzīvotāju ar 
pieejamajiem pretvīrusu preparātiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 44
23. punkts

23. uzsver, ka politiskā apņemšanās ir jāpārvērš cilvēkresursu vai finanšu resursu 
nodrošināšanā un pētījumu un attīstības atbalstā, lai (svītrojums) veicinātu jaunas un 
ātras pretvīrusu medikamentu un vakcīnu ražošanas metodes ar ražotspēju, kas 
apmierinātu lielāku pieprasījumu pandēmijas gadījumā, it īpaši, lai cīnītos pret 
jauniem vīrusu paveidiem;

Or. el

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 45
23. punkts

23. uzsver, ka politiskā un zinātniskā apņemšanās ir jāpārvērš cilvēkresursu vai finanšu 
resursu nodrošināšanā un pētījumu un attīstības atbalstā, lai iegūtu visefektīvāko 
vakcīnu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 46
25. punkts

25. norāda, ka 7. pētniecības pamatprogrammai jānodrošina atbilstīgs finansējums, lai 
atbalstītu projektus, kuros pētītu pandēmiskās gripas un citu epidēmiju dažādus 
aspektus, kā arī kopīgus projektus ar farmaceitiskiem uzņēmumiem, lai izstrādātu uz 
šūnām pamatotas DNS vakcīnas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 47
26. a punkts (jauns)

26. a mudina Komisiju papildu pasākumos pēc Pekinas konferences strādāt pie 
saskaņotāka starptautiskā ietvara, kurš iekļautu vairāk nekā tikai krīzes vadību un 
risinātu jautājumus par labākas dzīvnieku veselības infrastruktūras izveidi attīstības 
valstīs, kā arī par pētniecības progresu saistībā ar dzīvnieku veselības produktiem, 
ko var izmantot gan attīstītajās, gan attīstības valstīs; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 48
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju pētīt veidus, kā pandēmijas uzliesmojuma gadījumā nodrošināt tādu 
būtisku pakalpojumu kā tirgi, bankas, slimnīcas un citi netraucētu darbību;

Or. el

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 49
27. a punkts (jauns)

27. a aicina Komisiju, regulāri un kamēr vien pastāv pandēmijas risks, Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniegt ziņojumus par putnu gripas pandēmijas 
epidemioloģisko gaitu, jauniem zinātniskiem sasniegumiem saistībā ar 
medikamentiem un vakcīnām, kā arī Eiropas Savienības un dalībvalstu gatavības 
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līmeni;

Or. el

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 50
28. a punkts (jauns)

28. a mudina Komisiju un dalībvalstis cieši sadarboties ar kaimiņvalstīm un PVO Eiropas 
biroju, lai garantētu, ka kaimiņvalstīs ir pilnībā attīstītas un efektīvi ieviestas 
monitoringa un ārkārtas reaģēšanas sistēmas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 51
28. a punkts (jauns)

28. a aicina Eiropas Savienību ar starptautisko organizāciju palīdzību censties piešķirt 
PVO reālas izmeklēšanas un monitoringa pilnvaras attiecībā uz epizootiskām 
slimībām un pandēmijām visās pasaules valstīs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 52
29. punkts

29. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm un 
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas birojam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 53
29. punkts

29. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm un 
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PVO.

Or. en


