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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że głównymi kwestiami omawianymi w ramach komunikatów w 
sprawie stanu gotowości i wzmocnienia koordynacji w zakresie ogólnego planowania 
gotowości są koordynowane przez Komisję przygotowania i testy związane z planami 
krajowymi, nadzór i sieć współpracy laboratoriów krajowych umożliwiająca szybką 
identyfikację szczepów pandemicznych, sprawne zarządzanie w sytuacjach 
epidemicznych oraz zapewniane we właściwym czasie doradztwo, wczesne 
powiadamianie o przypadkach zakażeń, zapewnienie wsparcia oraz koordynacja 
informacji napływających z państw członkowskich, a także odpowiednie i właściwe 
czasowo dostawy szczepionek oraz leków przeciwwirusowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że głównymi kwestiami omawianymi w ramach komunikatów w 
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sprawie stanu gotowości i wzmocnienia koordynacji w zakresie ogólnego planowania 
gotowości są przygotowania i testy związane z planami krajowymi, nadzór i sieć 
współpracy laboratoriów krajowych umożliwiająca szybką identyfikację szczepów 
pandemicznych, sprawne zarządzanie w sytuacjach epidemicznych dzięki zapewnianiu 
we właściwym czasie doradztwa, wczesne powiadamianie o przypadkach zakażeń, 
zapewnienie wsparcia oraz koordynacja działań państw członkowskich, a także 
odpowiednie i właściwe czasowo dostawy szczepionek oraz rzeczywiście skutecznych
leków przeciwwirusowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia Ba (nowy)

Ba. mając na uwadze, że przygotowanie planów krajowych powinno zmierzać do:
- zapewnienia niezbędnej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi,
- zapobiegania panice wśród ludności,
- zwalczania czarnego rynku, który powstałby w przypadku rzeczywistych 

zagrożeń,
- określenia miejsc, które należy w pierwszej kolejności odizolować,
- przygotowania listy grup ludności, które należy w pierwszej kolejności 

zaszczepić,
- zapewnienie dystrybucji wszelkich produktów potrzebnych do zwalczania 

epidemii,

Or. fr

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że do czasu powstania właściwych szczepionek prawdziwie 
skuteczne leki przeciwwirusowe stanowią główny filar ochrony i interwencji 
medycznej; mając jednak na uwadze, że do tej pory nie opracowano jeszcze 
prawdziwie skutecznego leku przeciw ptasiej grypie u ludzi;

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia Da (nowy)

Da. mając na uwadze, że Unia Europejska musi udzielić logistycznej i finansowej 
pomocy w celu opracowania szczepionek;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia Fa (nowy)

Fa. mając na uwadze, że spośród zgłoszonych do 8 marca 2006 r. do Światowej 
Organizacji Zdrowia 126 potwierdzonych przypadków ptasiej grypy A (H5N1),
połowa dotyczyła osób w 17 roku życia i młodszych, trzy czwarte - w 29 roku życia i 
młodszych, dziewięć na dziesięć - w 39 roku życia i młodszych i udział najmłodszych 
ofiar ptasiej grypy stale rośnie,

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia Fb (nowy)

Fb. mając na uwadze, że komunikaty przekazywane społeczeństwu muszą być zgodne z 
aktualnym stanem wiedzy medycznej, a zalecenia przeciwepidemiczne kierowane do 
ogółu ludności naukowo uzasadnione, powszechnie zrozumiałe i wykonalne,

Or. pl

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że jakikolwiek rodzaj pandemii ptasiej grypy wśród ludzi mógłby 
dotknąć państw członkowskich na różne sposoby, choć w chwili obecnej istnieje 
bardzo nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji;

Or. en
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia Ha (nowy)

Ha. mając na uwadze, że ptasia grypa jest problemem globalnym, i należy się nim zająć 
w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia,

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 10
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty Komisji w sprawie stanu gotowości i planu 
reagowania w sytuacji wystąpienia grypy pandemicznej we Wspólnocie Europejskiej 
oraz w sprawie wzmocnienia koordynacji w zakresie ogólnego planowania gotowości 
na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie UE, w 
szczególności odnośnie ptasiej grypy u ludzi, a także oceny krajowych planów walki z 
pandemią grypy przeprowadzane obecnie przez Europejskie Centrum Zapobiegania 
Chorobom (ECDC), Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia (region 
europejski);

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 11
Ustęp 1a (nowy)

1a. Podkreśla, że jednym z najważniejszych aspektów związanych z problemem 
możliwości pojawienia się pandemii ptasiej grypy u ludzi jest dysponowanie 
właściwą, naukowo sprawdzoną informacją na temat leków, szczepionek i 
odporności naturalnej na tę chorobę jak też wiarygodnymi danymi 
epidemiologicznymi;

Or. en
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 12
Ustęp 1b (nowy)

1b. podkreśla, że w obecnej sytuacji istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo 
wystąpienia pandemii ptasiej grypy u ludzi i nie ma potrzeby podejmowania 
przesadnych działań ani wpadania w panikę, co samo przez się mogłyby mieć wysoce 
szkodliwy wpływ na zdrowie obywateli i gospodarkę Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 13
Ustęp 1c (nowy)

1c. podkreśla, że w celu dokładniejszej oceny ryzyka pandemii wśród ludzi, konieczne są 
odpowiednie badania na szeroką skalę przeprowadzone przez wybitne autorytety 
naukowe;

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 14
Ustęp 3a (nowy)

3a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia istotnych obserwacji, 
sprawozdań i dochodzeń przeprowadzonych w terenie przez Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i do zapewnienia, że państwa 
członkowskie o niewystarczających planach walki z pandemią, uzupełnią i 
uaktualnią swe plany, ponieważ rodzaj zagrożenia wymaga pełnego przygotowania 
wszystkich państw członkowskich;

Or. el

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 15
Ustęp 3a (nowy)

3a. uważa, że w przypadku pandemii grypy na terenie Unii Europejskiej lub państw 
ościennych, Komisja powinna być w stanie w ciągu 24 godzin podjąć kroki 
nadzwyczajne, takie jak kwarantanna i środki dezynfekcji lotnisk w przypadku lotów 
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z niektórych regionów oraz ograniczenia w podróżach;

Or. nl

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 16
Ustęp 3a (nowy)

3a. za pilne uważa wypłacenie znacznych środków finansowych w celu umożliwienia 
szybkiej produkcji dużych ilości szczepionek w przypadku pandemii i wzywa do 
ustanowienia lepszego partnerstwa publiczno-prywatnego w tym zakresie;

Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 17
Ustęp 4a (nowy)

4a. uważa, że należy przygotować plan działań instytucji europejskich na wypadek 
uniemożliwienia przez restrykcje w podróżach odbywania spotkań 
międzynarodowych, takich jak posiedzenia Rady i Parlamentu;

Or. nl

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 18
Ustęp 4a (nowy)

4a. wzywa do szybkiego dostarczenia surowców potrzebnych do produkcji masek 
ochronnych, a państwa członkowskie wzywa do sprawdzenia, czy w przypadku 
znacznego wzrostu zapotrzebowania, będą mogły uzyskać dostateczną ilość sprzętu 
ochronnego innego niż maski (kombinezony, rękawice, okulary ochronne etc.);

Or. fr
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 19
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do 
kontroli ptasiej grypy i tym samym zapobieżenia epidemii wśród ludzi, 
koncentrujących się w pierwszym rzędzie na zdrowiu zwierząt jako głównym źródle 
zagrożenia; podkreśla również konieczność podjęcia środków przygotowawczych na 
wypadek możliwej, choć wysoce nieprawdopodobnej, epidemii wśród ludzi, aby - w 
przypadku jej wystąpienia - dysponować środkami kontroli epidemii; jest zdania, że 
należy poświęcić szczególną uwagę dalszemu rozwojowi możliwości produkcji w 
Unii Europejskiej szczepionek przeciwko ptasiej grypie u ludzi na wypadek pandemii 
oraz prawdziwie skutecznych leków antygrypowych i rozwojowi infrastruktury 
sektorów ochrony zdrowia zwierząt i ludzi;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 20
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do 
kontroli ptasiej grypy i tym samym zapobieżenia epidemii wśród ludzi, 
koncentrujących się w pierwszym rzędzie na zdrowiu zwierząt jako głównym źródle 
zagrożenia; podkreśla również konieczność podjęcia istotnych środków 
przygotowawczych, takich jak zwiększenie ilości miejsc w szpitalach, na wypadek 
możliwej epidemii wśród ludzi, aby - w przypadku jej wystąpienia - dysponować 
środkami kontroli epidemii; jest zdania, że należy poświęcić szczególną uwagę 
dalszemu rozwojowi możliwości produkcji w Unii Europejskiej szczepionek na 
wypadek pandemii oraz leków antygrypowych i rozwojowi infrastruktury sektorów 
ochrony zdrowia zwierząt i ludzi;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 21
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do 
kontroli ptasiej grypy i tym samym zapobieżenia epidemii wśród ludzi, 
koncentrujących się w pierwszym rzędzie na zdrowiu zwierząt jako głównym źródle 
zagrożenia; podkreśla również konieczność podjęcia środków przygotowawczych na 
wypadek możliwej epidemii wśród ludzi, aby - w przypadku jej wystąpienia -
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dysponować środkami kontroli epidemii; jest zdania, że należy poświęcić szczególną 
uwagę dalszemu rozwojowi możliwości produkcji w Unii Europejskiej szczepionek na 
wypadek pandemii oraz leków przeciwwirusowych i rozwojowi infrastruktury 
sektorów ochrony zdrowia zwierząt i ludzi; jest zdania, że w związku z tym Unia 
Europejska powinna udzielić logistycznej i finansowej pomocy w celu opracowania 
szczepionek;

Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 22
Ustęp 5

5. podkreśla konieczność podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zmierzających do 
kontroli ptasiej grypy i tym samym zapobieżenia epidemii wśród ludzi,
koncentrujących się w pierwszym rzędzie na zdrowiu zwierząt jako głównym źródle 
zagrożenia; podkreśla również konieczność podjęcia środków przygotowawczych na 
wypadek możliwej epidemii wśród ludzi, aby - w przypadku jej wystąpienia -
dysponować środkami kontroli epidemii; jest zdania, że należy poświęcić szczególną 
uwagę dalszemu rozwojowi możliwości produkcji w państwach członkowskich i na 
płaszczyźnie europejskiej szczepionek na wypadek pandemii oraz leków 
przeciwwirusowych i rozwojowi infrastruktury sektorów ochrony zdrowia zwierząt i 
ludzi;

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Ustęp 7a (nowy)

7a. uznaje za konieczne opracowanie i wprowadzenie w życie szczegółowych scenariuszy 
ochrony dzieci i młodzieży przed wirusem ptasiej grypy A (H5N1),

Or. pl

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 24
Ustęp 10

10. z zadowoleniem przyjmuje pełne zobowiązanie państw członkowskich, Komisji 
Europejskiej i ECDC do przejrzystości działań oraz wymiany informacji, a także 
podkreśla wagę bezzwłocznej wymiany informacji z zakresu próbek biologicznych 
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pobranych od zwierząt i osób w przypadkach podejrzewanego bądź potwierdzonego 
zakażenia, czego celem jest ułatwienie organizacji właściwego i szerokiego zakresu 
przygotowań i reakcji; wzywa do zacieśnienia współpracy pomiędzy laboratoriami 
referencyjnymi w celu przyspieszenia identyfikacji wirusów i stałego monitorowania 
wszelkich możliwych mutacji;

Or. el

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 25
Ustęp 13a (nowy)

13a. podkreśla znaczenie edukacji i poprawnej informacji w sytuacjach kryzysowych, 
która powinna obejmować nie tylko stosowanie się do zasad higieny, lecz i takie 
dziedziny, jak mobilność, transport i zatrudnienie,

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 26
Ustęp 13a (nowy)

13a. wzywa władze sanitarne Państw Członkowskich do precyzyjnego formułowania 
komunikatów przekazywanych społeczeństwu z uwzględnieniem dotychczasowej 
ewidencji naukowej, która nie pozwala przypisać roli nośnika wirusa ptasiej grypy A 
(H5N1) produktom drobiowym wytwarzanym pod nadzorem weterynaryjnym,

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 27
Ustęp 13b (nowy)

13b. podkreśla, że zalecenia przeciwepidemiczne kierowane do ogółu ludności nie 
powinny rozpoczynać się od ostrzeżeń przed spożywaniem produktów drobiowych, 
które nie zostały poddane obróbce termicznej w temperaturze 70 st. C, gdyż 
- produkty drobiowe wytwarzane pod nadzorem weterynaryjnym nie stwarzają 

ryzyka przeniesienia wirusa ptasiej grypy A (H5N1), a przytłaczająca większość 
konsumentów korzysta wyłącznie z wyrobów masowej produkcji drobiarskiej, 

- stosowna temperatura musi być osiągnięta w całej objętości kawałka drobiowego 
mięsa, np. wewnątrz pieczeni z piersi indyczej, w stawach wędzonego drobiu i in., 
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- większość gospodarstw domowych nie dysponuje termometrami do pomiaru 
maksymalnej temperatury wewnątrz kawałków mięsa poddawanego obróbce 
cieplnej, 

- łatwym i beznakładowym sposobem oceny skuteczności obróbki cieplnej jest 
stwierdzenie braku różowych fragmentów mięsa drobiowego i półpłynnego żółtka 
jaj,

- rozpoczynanie listy przestróg od zagrożeń urojonych i domniemanych odwraca 
uwagę odbiorców od zagrożeń rzeczywistych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 28
Ustęp 13c (nowy)

13c. wzywa do przekazywania wiarygodnych informacji na temat zagrożenia pandemią 
przez europejski system nadzoru w celu przeciwdziałania manipulacji napędzającej 
koniunkturę firm farmaceutycznych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 29
Ustęp 16

16. wzywa do zawiązania właściwie ustrukturyzowanej i interdyscyplinarnej współpracy 
pomiędzy ekspertami specjalizującymi się w dziedzinach zdrowia ludzi i zwierząt, 
specjalistami z zakresu wirusologii, epidemiologii, patologii i rolnictwa oraz 
ekspertami w dziedzinie komunikacji i przekładania odkryć naukowych na praktyczne 
ich zastosowanie w skali globalnej; sugeruje zatem ustanowienie europejskiej grupy 
działania ds. pandemii ptasiej grypy, obejmującej na poziomie europejskim wszystkie 
wspomniane powyżej zakresy wiedzy; podkreśla, że grupa ta winna współpracować z 
przedstawicielami europejskiego przemysłu produkcji szczepionek i leków 
przeciwwirusowych; uważa, że grupa działania powinna zapewnić współpracę i 
koordynację pomiędzy dyrekcjami generalnymi Komisji, europejskimi instytucjami i 
zainteresowanymi stronami, kierować nią powinien specjalny koordynator ds. 
ptasiej grypy i grypy pandemicznej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 30
Ustęp 16

16. wzywa do zawiązania właściwie ustrukturyzowanej i interdyscyplinarnej współpracy 
pomiędzy ekspertami specjalizującymi się w dziedzinach zdrowia ludzi i zwierząt, 
specjalistami z zakresu wirusologii, epidemiologii, patologii i rolnictwa oraz 
ekspertami w dziedzinie komunikacji i przekładania odkryć naukowych na praktyczne 
ich zastosowanie w skali globalnej; sugeruje w związku z tym ustanowienie 
koordynowanej przez Komisję europejskiej grupy roboczej ds. grypy z udziałem 
Parlamentu Europejskiego, obejmującej na poziomie europejskim wszystkie 
wspomniane powyżej zakresy wiedzy; podkreśla, że grupa ta winna współpracować z 
przedstawicielami europejskiego przemysłu produkcji szczepionek i leków 
przeciwwirusowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 31
Ustęp 16a (nowy)

16a. zwraca się do Komisji o powołanie długoterminowej grupy strategicznej ds. epidemii 
zagrażających zdrowiu zwierząt składającej się z przedstawicieli instytucji 
europejskich, państw członkowskich oraz zainteresowanych stron. Grupa ta 
powinna poszukiwać długoterminowych rozwiązań problemu chorób zwierzęcych, 
takich jak ptasia grypa, pryszczyca, klasyczny pomór świń oraz zagadnień, takich jak 
strategiczne zapasy szczepionek, pilne potrzeby badawcze i polityka kontroli chorób;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 32
Ustęp 16a (nowy)

16a. wzywa do natychmiastowego powołania europejskich programów badawczych i 
rozwojowych mających za zadanie szybsze opracowanie bardziej skutecznych leków 
przeciwwirusowych, antybiotyków i szczepionek; uważa, że programy te byłyby 
praktycznym wyrazem strategii lizbońskiej i stworzyłyby jej pozytywny wizerunek w 
oczach europejskiej opinii publicznej;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 33
Ustęp 17

17. podkreśla, że przygotowywanie i ocena krajowych planów gotowości na zagrożenie 
pandemiczne winny mieć charakter wielosektorowy oraz angażować wszystkie 
właściwe ministerstwa i zainteresowane strony; podkreśla znaczenie zamówienia 
szczepionek na zapas;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 34
Ustęp 17a (nowy)

17a. zwraca uwagę władz europejskich i władz państw członkowskich, że porządną rzeczą 
jest konsolidacja zapasów antybiotyków potrzebnych do leczenia powikłań 
związanych z grypą;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 35
Ustęp 19

19. podkreśla, że planowanie zaopatrzenia i użytkowania szczepionek jest w większości 
państw niedopracowane, w związku z czym winny zostać podjęte dodatkowe kroki 
mające na celu jego rozwinięcie zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia, potencjalnie także poprzez upoważnienie Komisji Europejskiej do 
zamówienia szczepionek i przygotowania odpowiednich zapasów wspólnotowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 36
Ustęp 19

19. podkreśla, że planowanie zaopatrzenia i użytkowania szczepionek jest w większości 
państw niedopracowane, w związku z czym winny zostać podjęte dodatkowe kroki 
mające na celu jego rozwinięcie zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia, (skreślenie) poprzez upoważnienie Komisji Europejskiej do przygotowania 
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odpowiednich zapasów wspólnotowych;

Or. nl

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 37
Ustęp 19a (nowy)

19a. podkreśla znaczenie, które dla Unii Europejskiej i państw członkowskich ma 
zagwarantowanie dostaw surowców do produkcji leków przeciwwirusowych i 
zapewnienie ich dywersyfikacji;

Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 38
Ustęp 20a (nowy)

20a. uważa, że Komisja powinna podjąć kroki zmierzające do zapewnienia dostatecznych 
zapasów leków przeciwwirusowych i szczepionek dla osób narażonych na kontakt z 
wirusem w przypadku wybuchu choroby w jednym lub większej liczbie państw 
członkowskich;

Or. nl

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 39
Ustęp 20b (nowy)

20b. oczekuje od Komisji i państw członkowskich zapewnienia w przypadku pandemii 
skutecznej dystrybucji osiągalnych leków przeciwwirusowych i szczepionek 
pomiędzy państwami członkowskimi i krajami sąsiadującymi z UE;

Or. nl
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Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 40
Ustęp 20a (nowy)

20a. wzywa do wprowadzenia środków gwarantujących producentom szczepionek 
dostawy jaj;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 41
Ustęp 21

21. podkreśla rolę Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) w określaniu poziomu 
zastosowania i efektywności szczepionek przeciwwirusowych i pandemicznych, a 
także w wykrywaniu i prowadzeniu prac nad wszelkimi skutkami ubocznymi oraz 
informacjami o oporach w zażywaniu leku; w związku z tym wzywa do wczesnego 
ustanowienia procedury ‘pozwolenia warunkowego’ przewidzianego w art. 17 pkt 7 
rozporządzenia 726/2004 (WE);

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 42
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia zamówień sezonowych szczepionek 
przeciwgrypowych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz do 
udzielenia pomocy przemysłowi farmaceutycznemu w zwiększeniu mocy 
produkcyjnych szczepionek przeciw grypie w celu sprostania znacznemu zwiększeniu 
zapotrzebowania, które wywołałaby pandemia grypy;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 43
Ustęp 21a (nowy)

21a. wzywa Unię Europejską do podjęcia niezbędnych kroków w celu zgromadzenia 
odpowiednich zapasów leków przeciwwirusowych i ustanowienia obowiązkowego
systemu licencyjnego z przedsiębiorstwami produkującymi leki przeciwwirusowe w 
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celu zapewnienia masowej produkcji tych leków; wzywa kraje do przygotowania 
leków przeciwwirusowych w ilości wystarczającej dla ewentualnego leczenia 25 do 
30% ludności.

Or. fr

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 44
Ustęp 23

23. podkreśla, że zobowiązania polityczne winny zostać przełożone na zapewnienie 
zasobów ludzkich i finansowych oraz wsparcie badań i działań prorozwojowych 
(skreślenie) w celu opracowania nowych, szybkich metod produkcji leków 
przeciwwirusowych i szczepionek, potrafiących sprostać zwiększonemu 
zapotrzebowaniu podczas pandemii, w szczególności w celu zwalczania nowych 
odmian wirusów;

Or. el

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 45
Ustęp 23

23. podkreśla, że zobowiązania polityczne i naukowe winny zostać przełożone na 
zapewnienie zasobów ludzkich i finansowych oraz wsparcie badań i działań 
prorozwojowych nakierowanych na otrzymanie jak najwydajniejszej szczepionki;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 46
Ustęp 25

25. podkreśla, że odpowiedniej wielkości środki finansowe winny zostać zapewnione w 
ramach 7. programu ramowego z zakresu badań w celu wsparcia projektów 
związanych z różnorakimi aspektami pandemii grypy oraz innego rodzaju epidemii, w 
tym wspólnych badań z firmami farmaceutycznymi nad szczepionkami opartymi na 
komórkach i DNA;

Or. en
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 47
Ustęp 26a (nowy)

26a. w związku ze zobowiązaniami podjętymi na konferencji w Pekinie wzywa Komisję do 
prac nad bardziej spójnymi ramami międzynarodowymi, wykraczającymi poza 
zarządzanie sytuacją kryzysową, i zajmującymi się zagadnieniem budowy lepszej 
infrastruktury zdrowia zwierząt w krajach rozwijających się oraz wzmożeniem 
badań naukowych nad produktami służącymi zdrowiu zwierząt, które mogą znaleźć 
zastosowanie w krajach rozwiniętych jak też rozwijających się. 

Or. en

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 48
Ustęp 26a (nowy)

26a. wzywa Komisję do rozważenia sposobów utrzymania w przypadku pandemii etc. 
sprawnego działania istotnych usług, takich jak rynki, banki, szpitale i inne;

Or. el

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 49
Ustęp 27a (nowy)

27a. wzywa Komisję do przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
regularnych odstępach czasu, tak długo, jak długo istnieje ryzyko pandemii, 
sprawozdań o sytuacji epidemiologicznej pandemii ptasiej grypy, postępach 
naukowych w zakresie leków i szczepionek oraz o stopniu przygotowania Unii i 
państw członkowskich;

Or. el

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 50
Ustęp 28a (nowy)

28a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do bliskiej współpracy z państwami 
ościennymi i europejskim oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia w celu 
zapewnienia pełnego rozwoju i skutecznego wdrożenia systemów monitoringu i 



AM\609562PL.doc 17/19 PE 371.949v01-00

PL

działań w przypadku zagrożeń w państwach sąsiednich;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 51
Ustęp 28a (nowy)

28a. wzywa Unię Europejską do podjęcia starań w ramach organizacji 
międzynarodowych o przyznanie WHO prawdziwych uprawnień dochodzeniowych i 
monitoringowych w zakresie epizootii i pandemii we wszystkich krajach świata;

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 52
Ustęp 29

29. upoważnia swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie UE, 
Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i europejskiemu oddziałowi 
Światowej Organizacji Zdrowia.

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 53
Ustęp 29

29. upoważnia swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie UE, 
Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i Światowej Organizacji Zdrowia.

Or. en


