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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Regulamento Sanitário Internacional
(2007/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 3º do Tratado CE, que prevê a criação de um mercado interno
mediante a abolição dos obstáculos à livre circulação das pessoas,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de Março de 2007, sobre a acção comunitária 
relativa à prestação de cuidados de saúde transfronteiriços1

– Tendo em conta o relatório da Assembleia Mundial de Saúde (WHA 58.) sobre o 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e a resolução da mesma organização, de 26 de 
Maio de 2006, que apela à aplicação antecipada voluntária de certas disposições do RSI
relacionadas com a gripe pandémica (WHA 59.2),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 851/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 21 de Abril de 2004 que cria um Centro Europeu de prevenção e controlo das doenças2, 
a Decisão nº 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de Setembro de 
1998 que institui uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças 
transmissíveis na Comunidade3 e a Decisão da Comissão (2000/57/CE), de 22 de 
Dezembro de 1999, relativa ao sistema de alerta rápido e de resposta, para a prevenção e 
controlo das doenças transmissíveis em aplicação da Decisão n° 2119/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho4,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2007),

A. Considerando que, no passado recente, se assistiu ao advento de novos desafios na área da 
saúde pública nacional e internacional; considerando que é necessário dar uma resposta a 
nível europeu à propagação de doenças,

B. Considerando que, num mundo marcado por uma elevada mobilidade e globalização, há 
uma necessidade crescente de que a protecção da saúde assuma uma dimensão 
pan-europeia e internacional,

C. Considerando que se impõe dar prioridade ao objectivo de garantir a máxima protecção 
contra a propagação a nível global das doenças infecciosas e emergências de saúde 
pública de envergadura internacional, mas interferindo o menos possível no tráfego 
mundial,

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0073.
2 JO L 142 de 30.4.2004, p. 1.
3 JO L 268 de 3.10.1998, p. 1.
4 JO L 21 de 26.1.2000, p. 32.
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D. Considerando que, nos termos do artigo 5º do Tratado CE, importa respeitar o princípio da 
subsidiariedade, visto que a organização dos serviços de saúde se inscreve na esfera de 
competência dos Estados-Membros,

1. Reconhece a importância de um mecanismo internacional claro e compreensível tendente 
a prevenir, combater e controlar a propagação da doença e a dar uma resposta de saúde 
pública proporcionada aos riscos;

2. Exprime o seu apreço pela supracitada resolução da AMS, em que se apela à aplicação 
antecipada voluntária de certas disposições do RSI relacionadas com a gripe pandémica 
aviária e humana;

3. Saúda os pontos de vista da Comissão acerca da implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional revisto, expressos na sua comunicação (COM(2006)0552), que 
pretende estimular um debate estruturado com o Conselho e o Parlamento;

4. Realça a necessidade urgente de se implementar o Regulamento Sanitário Internacional
no mais curto espaço de tempo possível, reforçando-se ao mesmo tempo os sistemas e 
capacidades existentes;

5. Sublinha a necessidade de se implementar o referido Regulamento Sanitário Internacional
de forma coordenada em toda a Comunidade;

6. Salienta, não obstante, por outro lado, que, à luz das respectivas atribuições e do princípio 
da subsidiariedade, é aos Estados-Membros que cabe organizar os seus serviços de saúde;

7. Observa que o mecanismo internacional em causa "não deve ser mais restritivo do tráfego 
internacional nem mais intrusivo ou invasivo para as pessoas do que as alternativas 
razoavelmente disponíveis que permitiriam atingir o nível de protecção da saúde
adequado" (artigo 43º do Regulamento Sanitário Internacional);

8. Considera que, com vista a dar uma resposta mais capaz ao risco, urge apoiar o 
desenvolvimento dos sistemas de informação destinados quer ao intercâmbio de 
informação entre prestadores de cuidados de saúde, quer à disponibilização de 
informação aos pacientes; e destaca a necessidade de reforçar a segurança dos sistemas 
supracitados;

9. Está persuadido de que, para se atingir um elevado nível de protecção e de prontidão num 
mundo marcado por uma elevada mobilidade e globalização, é absolutamente necessário 
apoiar e cooperar com os países vizinhos da UE e outros países terceiros;

10. Salienta a necessidade de cooperação estreita entre as autoridades nacionais e entre estas 
e as autoridades europeias no intercâmbio de informação no campo da segurança sanitária 
pública, com vista à optimização da implementação e a uma melhor protecção dos 
cidadãos comunitários face a possíveis emergências de saúde pública de envergadura 
internacional (PHEIC);

11. Recorda o papel do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e do 
sistema europeu de alerta rápido e de resposta a ameaças para a saúde pública (SARR) na 
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implementação do Regulamento Sanitário Internacional e em casos de emergência;

12. Apoia a ideia de eliminar todos os obstáculos à prestação de cuidados de saúde 
transfronteiras e todas as barreiras à livre circulação na área dos serviços de saúde;

13. Insta os Estados-Membros a cumprirem as suas obrigações no quadro do Regulamento 
Sanitário Internacional;

14. Incita a Comissão a elaborar directrizes em matéria de detecção e avaliação de ameaças;

15. Solicita, ao mesmo tempo, à Comissão que dê consagração formal ao papel do CEPCD 
na implementação do Regulamento Sanitário Internacional, mormente no que diz respeito 
à recolha de dados relativos às questões abrangidas pelo seu mandato;

16. Convida a Comissão a descobrir formas e meios de apoiar a criação de sistemas 
adequados nos países vizinhos da UE e em outros países terceiros através dos 
mecanismos de financiamento do desenvolvimento regional;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Gabinete Regional para a Europa 
da OMS.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório de iniciativa explana os pontos de vista do Parlamento acerca da 
implementação do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que, em 2005, foi objecto de 
revisão pela Assembleia Mundial de Saúde. 

O RSI é um instrumento jurídico internacional que visa prevenir a propagação de doenças, 
assegurar protecção contra essa propagação, controlá-la e garantir uma resposta de saúde 
pública proporcional aos riscos.

Para fazer com que o RSI funcione na prática, é necessária uma coordenação estreita entre a 
Comissão e os Estados-Membros. Trabalhando em colaboração, a União Europeia e os 
Estados-Membros podem optimizar a implementação e melhorar a protecção dos cidadãos da 
UE contra possíveis emergências de saúde pública de envergadura internacional (PHEIC).

Ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e ao sistema europeu de 
alerta rápido e de resposta a ameaças para a saúde pública (SARR), em especial, cabe um 
papel fundamental na implementação do RSI.

Em termos sucintos, este relatório de iniciativa destaca as seguintes questões:

- a implementação do Regulamento Sanitário Internacional de forma coordenada em toda a 
Comunidade, com base no princípio da subsidiariedade;

- a clarificação do papel do CEPCD e do SARR;

- a prevenção de restrições ao tráfego internacional e à livre circulação de pessoas em sede de 
implementação do RSI;

- a necessidade de uma cooperação estreita entre as autoridades nacionais e entre estas e as 
autoridades europeias;

- a criação de sistemas adequados de alerta para PHEIC nos países vizinhos e nos países 
terceiros.


