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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно Международните здравни правила
(2007/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3 от Договора за ЕО, който предвижда създаването на единен 
пазар чрез премахване на бариерите за свободно движение на хора,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно обществените 
действия за осигуряване на трансгранично здравно обслужване1,

– като взе предвид доклада на Световната здравна асамблея (WHA 58.) за 
Международните здравни правила (IHR) и резолюцията на Световната здравна 
асамблея от 26 май 2006 г., която призовава за ранно прилагане на доброволни 
начала на определени аспекти от Международните здравни правила, свързани с 
пандемичния грип (WHA 59.2);

– като взе предвид Регламент (EО) No 851/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 г. относно създаването на Европейския център за 
предпазване и контрол на заболяванията2, Решение No 2119/98/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г., относно създаване на мрежа за 
епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести  в ЕС3 и Решение на 
Комисията 2000/57/EО от 22 декември 1999 г. относно система за ранно 
предупреждение и реакция за превенция и контрол на заразните болести, базирано 
на решение 2119/98/EО на Европейския парламент и Съвета4,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

A. като има предвид, появата неотдавна на нови болести, които представляват заплаха 
за общественото здраве на национално и международно ниво; като има предвид
необходимостта да се води борба с разпространението на заболяванията на европейско 
ниво,

Б. като има предвид, че нараства необходимостта от опазване на общественото здраве 
на европейско и международно ниво в един високо мобилен и глобализиращ се свят,

В. като има предвид, че трябва да се даде приоритет на осигуряването на максимална 
защита срещу глобалното разпространение на инфекциозни заболявания и извънредни
ситуации, свързани с общественото здраве на международно ниво, с минимална намеса
в световния обмен,

  
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0073.
2 OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
3 ОВ L 268, 3. 10. 1998 г., стр. 1.
4 OВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 32.
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Г. като има предвид, че в съответствие с член 5 от Договора за ЕС, е необходимо да се 
спазва принципът на субсидиарност, тъй като организацията на здравните услуги 
попада в компетенциите на отделните държави-членки,

1. Признава важността на един ясен и разбираем международен механизъм, който 
цели предотвратяването, предпазването и контрола на разпространението на 
болести, както и осигуряването на действие в общественото здравеопазване,
отговарящо на рисковете;

2. Оценява гореспоменатата резолюция на Световната здравна асамблея, която 
приканва за ранно прилагане на доброволни начала на определени аспекти от 
Международните здравни правила, свързани с пандемичен грип при птиците и 
хората;

3. Приветства възгледите на Комисията относно прилагането на преработените
Международни здравни правила, както са описани в съобщение на Комисията 
(COM(2006)0552), което има за цел насърчаване на структурния диалог със Съвета 
и Парламента;

4. Подчертава спешната необходимост от незабавно прилагане на Международните 
здравни правила, като едновременно с това засилва съществуващите системи и 
средства;

5. Подчертава необходимостта от координирано прилагане на Международните 
здравни правила в Общността;

6. Същевременно изтъква, че зависи от самите държави-членки да организират своите
здравни услуги, на базата на техните правомощия и принципа на субсидиарност;

7. Отбелязва, че този международен механизъм "не трябва да е по-рестриктивен по 
отношение международното движение и не по-агресивен и обезпокоителен за 
хората в сравнение с други приемливи алтернативи, които биха постигнали 
подходящото ниво на здравна защита" (член 43 от Международните здравни 
правила);

8. Смята, че за да се посрещне по-добре риска, е необходимо да се подкрепя 
развитието на информационни системи, които да са предназначени както за обмяна 
на информация между тези, които осигуряват здравните грижи, така и за тези,
които дават информация за пациентите;подчертава и нуждата от повишаване 
сигурността на гореспоменатите информационни системи;

9. Убеден е, че в настоящия контекст на глобализация и висока мобилност, са 
абсолютно необходими подкрепата и сътрудничеството със съседни и трети страни, 
за да се постигне високо ниво на защита и подготовка;

10. Подчертава необходимостта от тясно сътрудничество както между националните, 
така и между националните, и европейски власти, при обмяната на информация в 
областта на сигурността на общественото здраве, с оглед да се оптимизира
изпълнението и да се защитят по-добре европейските граждани в международни 
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извънредни ситуации в областта на общественото здраве, (PHEICs);

11. Напомня за ролята на Европейският център за предпазване и контрол на 
заболяванията (ECDC) и Системата на ЕС за ранно предупреждение и реакция
(EWRS) при заплахи, свързани с общественото здраве при изпълнението на 
Международните здравни правила;

12. Подкрепя идеята за премахване на всички пречки за осигуряване на трансгранично
здравно обслужване и на бариерите за свободното движение на здравни услуги;

13. Настоятелно приканва държавите-членки да изпълнят своите задължения така,
както са заложени в Международните здравни правила;

14. Призовава Комисията да изработи ръководни насоки за откриване и оценка на 
заплахи;

15. Същевременно приканва Комисията да формализира ролята на Европейския център 
предпазване и контрол на заболяванията в прилагането на Международните 
здравни правила, по-специално по отношение събирането на данни по въпроси от 
неговата компетенция;

16. Приканва Комисията да намери начини и средства, за да подкрепи създаването на
адекватни системи в съседни и трети страни, чрез механизмите за финансиране и 
регионално развитие;

17. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на 
регионалния офис на Световната здравна организация в Европа.
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EXPLANATORY STATEMENT

This own-initiative report sets out the views on the implementation of the International Health 
Regulations - the IHR, which have been revised in 2005 by the World Health Assembly.

The IHR is an international legal instrument which aims to prevent, protect against and 
control the spread of disease, and to provide a public health response proportionate to the 
risks.

Making the IHR work in practice will require close co-ordination between the Commission 
and Member States. By working together, the European Union and Member States can 
optimise implementation, and enhance the protection of EU citizens from public health 
emergencies of international concern (PHEICs).

In particular the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), and the EU 
Early Warning and Response System for public health threats (EWRS) play a key role in the 
implementation of the IHR.

In brief, this own-initiative report highlights on the following issues:

- the implementation of the International Health Regulations in a coordinated manner across 
the Community on the basis of the subsidiarity principle;

- the clarification of the role of the ECDC and the EWRS;

- the avoidance of restrictions on international traffic and on the free movement of persons 
while implementing the IHR;

- the necessity for close cooperation between national as well as between national and 
European authorities;

- the establishment of adequate PHEIC warning systems in neighbouring and third countries.


