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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

privind Regulamentul internaţional pentru sănătate
(2007/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 din Tratatul CE, care prevede crearea unei pieţe unice prin 
îndepărtarea barierelor din calea liberei circulaţii a persoanelor,

– având în vedere rezoluţia sa din 15 martie 2007 privind măsurile comunitare de acordare 
de servicii medico-sanitare transfrontaliere1,

– având în vedere Raportul Adunării Mondiale pentru Sănătate (AMS 58.) privind 
Regulamentul internaţional pentru sănătate (IHR) şi Rezoluţia AMS din 26 mai 2006 care 
solicită aplicarea timpurie voluntară a anumitor aspecte IHR legate de gripa pandemică
(AMS 59.2);

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru european pentru prevenirea şi 
controlul bolilor2, Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 24 
septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologica şi control al 
bolilor transmisibile în Comunitate3 şi Decizia 2000/57/CE a Comisiei din 22 decembrie
1999 privind sistemul de alertă precoce şi de reacţie pentru prevenirea şi controlul bolilor 
transmisibile în temeiul Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4,

– având în vedere norma 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

A. întrucât recent s-a dovedit emergenţa unor riscuri noi legate de boli pentru sănătatea 
publică naţională şi internaţională; întrucât este necesar să se abordeze răspândirea bolilor 
la nivel european,

B. întrucât într-o lume foarte mobilă şi în curs de globalizare nevoia de protecţie a sănătăţii 
cu o dimensiune complet europeană şi internaţională este din ce în ce mai mare,

C. întrucât ar trebui să se acorde prioritate asigurării protecţiei maxime împotriva răspândirii 
globale a bolilor infecţioase şi a urgenţelor legate de sănătate cu importanţă 
internaţională, dar cu interferenţe minime în transportul mondial,

D. întrucât, în conformitate cu articolul 5 din Tratatul CE, principiul de subsidiaritate trebuie 
respectat deoarece organizarea serviciilor medico-sanitare este de competenţa fiecărui stat
membru,

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0073.
2 JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
3 JO L 268, 3.10.1998, p. 1.
4 JO L 21, 26.1.2000, p. 32.
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1. Recunoaşte importanţa unui mecanism internaţional clar şi comprehensibil care să 
prevină, să controleze şi să protejeze împotriva răspândirii bolilor şi să ofere o reacţie 
proporţională cu riscurile care afectează sănătatea;

2. Apreciază rezoluţia AMS menţionată anterior care solicită aplicarea timpurie voluntară a 
anumitor aspecte IHR legate de gripa umană pandemică şi de influenţa aviară pandemică;

3. Apreciază avizele Comisiei privind aplicarea regulamentului revizuit internaţional pentru 
sănătate, astfel cum sunt exprimate în Comunicarea Comisiei (COM(2006)0552), care 
urmăreşte promovarea unei discuţii structurate cu Consiliul şi Parlamentul;

4. Evidenţiază nevoia urgentă de aplicare a Regulamentului internaţional pentru sănătate cât 
mai repede posibil, consolidându-se, totodată, sistemele şi capacităţile existente;

5. Subliniază necesitatea de aplicare a Regulamentului internaţional pentru sănătate în mod 
coordonat în întreaga Comunitate;

6. Menţionează în acelaşi timp, cu toate acestea, că, pe baza puterilor lor şi a principiului de 
subsidiaritate, organizarea serviciilor medico-sanitare este responsabilitatea unică a
statelor membre;

7. Menţionează că mecanismul internaţional respectiv „nu va fi mai restrictiv pentru 
transportul internaţional, nici mai invaziv pentru persoane decât alternativele rezonabile 
existente care ar realiza nivelul adecvat de protecţie a sănătăţii” (articolul 43 din 
Regulamentul internaţional pentru sănătate);

8. Consideră că, pentru abordarea mai bună a riscurilor, este nevoie să se susţină dezvoltarea 
sistemelor informatice, atât cele pentru schimbul de informaţii dintre prestatorii de 
servicii medico-sanitare, cât şi cele pentru informaţii pentru pacienţi; şi evidenţiază
nevoia de sporire a siguranţei sistemelor respective de informaţii;

9. Este convins că pentru a se realiza un nivel înalt de protecţie şi pregătire într-o lume 
extrem de mobilă în curs de globalizare, este absolut necesar să se susţină şi să se 
coopereze cu ţările vecine şi cele terţe;

10. Subliniază nevoia de cooperare strânsă dintre autorităţile naţionale şi dintre autorităţile
naţionale şi cele europene în cursul schimburilor de informaţii legate de siguranţa 
sănătăţii publice, pentru a se optimiza aplicarea şi a se proteja mai bune cetăţenii Uniunii 
în cazuri de urgenţe legate de sănătatea publică cu importanţă internaţională (PHEIC);

11. Reaminteşte rolul Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECPDC) şi 
sistemul Uniunii de avertizare timpurie şi reacţie în cazul ameninţărilor la adresa sănătăţii 
publice (EWRS) în aplicarea Regulamentului internaţional pentru sănătate şi în cazurile 
de urgenţe;

12. Susţine ideea de îndepărtare a tuturor obstacolelor din calea acordării de îngrijire 
medicală transfrontalieră şi a tuturor barierelor din calea liberei circulaţii pentru serviciile
medico-sanitare;

13. Îndeamnă statele membre să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum sunt menţionate în 
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Regulamentul internaţional pentru sănătate;

14. Solicită Comisiei să pregătească orientări pentru detectarea şi evaluarea ameninţărilor;

15. Solicită Comisiei, în acelaşi timp, să formalizeze rolul ECPDC din cadrul aplicării
Regulamentului internaţional pentru sănătate, în special în ceea ce priveşte adunarea 
datelor despre chestiunile care sunt responsabilitatea sa;

16. Invită Comisia să găsească modalităţi şi mijloace de susţinere a stabilirii unor sisteme 
adecvate în ţările vecine şi cele terţe prin finanţare şi mecanisme de dezvoltare regională;

17. Îşi însărcinează Preşedintele să transmită prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Oficiului Regional al OMS din Europa.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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 UE citizens from public health 
emergencies of international concern (PHEICs).

In particular the European Centre for Disease Prevention and Control (ECPDC), and the UE
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 ECPDC 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.


