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Pozměňovací návrh 1
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Davida Matase a 
Davida Kilgoura nazvanou „Krvavá 
sklizeň: zabíjení členů církve Falun Gong 
za účelem získání orgánů“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v současné době 
neexistuje databáze, která by v rámci celé 
Evropské unie shromažďovala informace 
o orgánech určených k darování a 
transplantaci nebo o žijících či zemřelých 
dárcích, a navíc neexistuje ani 
celoevropský certifikační systém, na jehož 
základě by bylo možné potvrdit, že lidské 
orgány a tkáně byly získány legálně,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že nejlepším H. vzhledem k tomu, že nelegální
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způsobem jak bojovat proti nelegálnímu
obchodování s orgány a osobami 
za účelem získávání orgánů je v ideálním 
případě zvýšení počtu dostupných orgánů,

obchodování s orgány a osobami za 
účelem získávání orgánů představuje 
závažné porušování lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že existuje úzká 
vazba mezi nezákonným obchodováním s 
orgány a s osobami za účelem získávání 
orgánů a mezi legálním systémem 
dárcovství orgánů, jelikož nedostupnost 
orgánů v rámci legálního systému, na 
jedné straně, je podnětem k nezákonným 
činnostem a nezákonné činnosti, na 
straně druhé, vážně poškozují 
důvěryhodnost legálního systému 
dárcovství orgánů,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že dárcovství 
od živých dárců se mezi jednotlivými 
členskými státy také významně liší, 
přičemž se zdá, že ne všechny členské 
státy si uvědomují vlastní potenciál 
získávání orgánů od živých dárců,

J. vzhledem k tomu, že dárcovství 
od živých dárců může být dalším 
užitečným způsobem pomoci pro pacienty, 
kteří nemohou potřebný orgán získat 
transplantací orgánů zemřelých dárců, 
přičemž je třeba zdůraznit fakt, že 
dárcovství od živých dárců lze brát 
v úvahu pouze tehdy, bylo-li vyloučeno 
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spojení s jakoukoliv nezákonnou činností 
a finanční náhradou za darovaný orgán,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že lidé se dožívají 
vyššího věku, což snižuje kvalitu 
dostupných orgánů a v mnohých 
případech dále způsobuje pokles počtu 
transplantací, a to i v členských státech, v 
nichž počet dárců stoupá, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že činnost 
charitativních a jiných dobrovolných 
organizací v členských státech zvyšuje 
povědomí o dárcovství orgánů, a vzhledem 
k tomu, že jejich úsilí ve svém důsledku 
přispívá k růstu počtu osob uvedených v 
registrech dárců,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá návrh na vypracování evropského 
akčního plánu pro dárcovství orgánů 
a transplantace na období 2009–2015, jenž 
by nastínil možnosti spolupráce mezi 
členskými státy, a to prostřednictvím řady 
prioritních akcí, které by se zakládaly 
na stanovení a vypracování společných cílů 
a na vyhodnocení činnosti v oblasti 
dárcovství orgánů a transplantací 
na základě dohodnutých ukazatelů, které 
by mohly pomoci nalézt metody srovnání 
a stanovení nejlepších postupů;

1. vítá akční plán pro dárcovství orgánů 
a transplantace (na období 2009–2015), 
který přijala Evropská komise v prosinci 
2008 a jenž nastínil možnosti spolupráce 
mezi členskými státy, a to prostřednictvím 
řady prioritních akcí, které by se zakládaly 
na stanovení a vypracování společných cílů 
a na vyhodnocení činnosti v oblasti 
dárcovství orgánů a transplantací 
na základě dohodnutých ukazatelů, které 
by mohly pomoci nalézt metody srovnání 
a stanovení nejlepších postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. s netrpělivostí očekává návrh směrnice 
Komise, v němž by měly být stanoveny 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na 
darování, odběr, vyšetřování, konzervaci, 
přepravu a distribuci orgánů v rámci EU; 
zdůrazňuje však, že chystaný legislativní 
rámec by neměl pro členské státy vytvářet 
nadměrnou administrativní zátěž; 
upozorňuje, že nový právní dokument by 
měl doplňovat a podporovat úsilí 
členských států o dosažení aktivní 
a účinné metody koordinace, aniž by 
bránil zavedení nebo zachování 
přísnějších opatření;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 10
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se tedy, že řešení otázky 
nedostatku orgánů vyžaduje globální 
strategii na úrovni vnitrostátní i na úrovni 
Společenství, která by umožnila 
optimalizovat počet darování orgánů po 
prokázání mozkové smrti či srdečního 
selhání, zvýšit počet žijících dárců a 
rozšířit množství potenciálních dárců, 
kteří by zahrnovali i osoby splňující 
„širší“ kritéria pro dárcovství; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na úspěch systémů, v 
jejichž rámci mají občané možnost zařadit 
se do registrů dárců orgánů přímo po 
ukončení určitých administrativních 
postupů, například po vyřízení žádosti o
cestovní pas nebo řidičský průkaz; 
naléhavě žádá členské státy o bližší 
prošetření možnosti přijmout takové 
systémy s cílem zvýšit počet osob 
uvedených v registrech dárců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že aby nedocházelo 
k plýtvání s orgány vhodnými k léčbě, je 
důležité odstranit právní překážky jejich 
využívání a zajistit důvěru společnosti 
v systém dárcovství a transplantací;

4. domnívá se, že aby nedocházelo 
k plýtvání s orgány vhodnými k léčbě, je 
důležité, aby pro jejich využívání existoval 
jasně definovaný právní rámec a aby 
společnost měla důvěru v systém 
dárcovství a transplantací;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá činnost sdružení Eurotransplant a 
Scanditransplant, ale poznamenává, že 
výměny orgánů mimo tyto systémy a mezi 
nimi lze podstatně zlepšit, zejména tak, 
aby byly přínosné pro pacienty v malých 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 9 (přečíslování)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v procesu získávání 6a. zdůrazňuje, že v procesu získávání 
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orgánů od mrtvých dárců se za jeden 
z klíčových kroků považuje vyhledávání 
potenciálních dárců; poukazuje na to, že 
nejvýznamnějším krokem k dokonalejšímu 
vyhledávání dárců orgánů a zvýšení jejich 
počtu je zejména stanovení klíčové osoby, 
která by v nemocnicích odpovídala 
za danou problematiku (koordinátor 
dárcovství transplantátů) a starala by se 
především o rozvoj programu aktivního 
vyhledávání dárců a optimalizaci celého 
procesu dárcovství;

orgánů od mrtvých dárců se za jeden 
z klíčových kroků považuje vyhledávání 
potenciálních dárců; poukazuje na to, že 
nejvýznamnějším krokem k dokonalejšímu 
vyhledávání dárců orgánů a zvýšení jejich 
počtu je zejména stanovení klíčové osoby, 
která by v nemocnicích odpovídala 
za danou problematiku (koordinátor 
dárcovství transplantátů) a starala by se 
především o rozvoj programu aktivního 
vyhledávání dárců a optimalizaci celého 
procesu dárcovství;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že dárcovství orgánů by 
mělo být dobrovolné a nesobecké a mělo 
by probíhat v rámci jasně stanoveného 
právního a etického kontextu;

10. zdůrazňuje, že dárcovství orgánů by 
mělo být dobrovolné, nesobecké a bez 
nároku na finanční odměnu a mělo by 
probíhat v rámci jasně stanoveného 
právního a etického kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. schvaluje opatření, která mají chránit 
žijící dárce a zajistit, aby dárcovství orgánů 
bylo altruistickým a dobrovolným činem, 
bez jakékoli další platby kromě náhrady, 
která se má omezit pouze na kompenzaci 

12. schvaluje opatření, která mají chránit 
žijící dárce a zajistit, aby dárcovství orgánů 
bylo altruistickým a dobrovolným činem, 
bez jakékoli další platby kromě náhrady, 
která se má omezit pouze na pokrytí výdajů 
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výdajů a nepříjemností spojených 
s dárcovstvím; naléhá na členské státy, aby 
stanovily podmínky, za nichž může být tato 
náhrada poskytnuta;

spojených s dárcovstvím, jako jsou 
náklady na dopravu, na péči o děti, na 
zotavení či kompenzace ztráty výdělku, a 
má zabránit poskytování jakýchkoliv 
finančních pobídek či vzniku finančních 
nevýhod případnému dárci; naléhá 
na členské státy, aby stanovily podmínky, 
za nichž může být tato náhrada poskytnuta;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že podstatnou část 
komunikační strategie všech členských 
států v této oblasti by mělo tvořit neustálé 
vzdělávání příslušných osob; zejména 
navrhuje, aby byli lidé vedeni k tomu, aby 
o dárcovství orgánů hovořili a aby o svém 
rozhodnutí týkajícím se darování orgánu 
informovali své příbuzné; poukazuje na to, 
že o dárcovství orgánů hovořilo s rodinou 
podle všeho jen 41 % evropských občanů;

15. zdůrazňuje, že podstatnou část 
komunikační strategie všech členských 
států v této oblasti by mělo tvořit neustálé 
vzdělávání příslušných osob; zejména 
navrhuje, že lidé by měli být lépe 
informováni a vedeni k tomu, aby 
o dárcovství orgánů hovořili a aby o svém 
rozhodnutí týkajícím se darování orgánu 
informovali své příbuzné; poukazuje na to, 
že o dárcovství orgánů hovořilo s rodinou 
podle všeho jen 41 % evropských občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí členské státy k tomu, aby vyšly 
vstříc lidem odhodlaným výslovně 
prohlásit, že jsou ochotni darovat orgány, 
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a to zavedením možnosti zařadit se do 
vnitrostátních a/nebo evropských registrů 
dárců on-line, a urychlit tak postupy 
ověřování souhlasu s darováním orgánů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. dále členské státy vyzývá, aby přijaly 
opatření, která by usnadnila uvádění 
značek či symbolů na vnitrostátních 
průkazech totožnosti či řidičských 
průkazech, podle nichž by bylo možné 
identifikovat dárce orgánů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby dosáhly 
plného potenciálu dárcovství od mrtvých 
dárců vytvořením účinných systémů 
vyhledávání dárců orgánů a podporou 
koordinátorů pro oblast dárcovství 
transplantátů v nemocnicích po celé 
Evropě; žádá členské státy, aby
s přihlédnutím ke kvalitativním 
a bezpečnostním hlediskům vyhodnotily 
využívání orgánů od dárců vybraných 
na základě „širších“ kritérií;

17. vyzývá členské státy, aby dosáhly 
plného potenciálu dárcovství od mrtvých 
dárců vytvořením účinných systémů 
vyhledávání dárců orgánů a podporou 
koordinátorů pro oblast dárcovství 
transplantátů v nemocnicích po celé 
Evropě; žádá členské státy, aby 
vyhodnotily využívání orgánů od dárců 
vybraných na základě „širších“ kritérií a 
častěji takový typ dárců využívaly a přitom 
dodržovaly nejvyšší kvalitativní a 
bezpečnostní normy především díky 
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uplatňování výsledků nejnovějšího 
pokroku v biotechnologii, díky nimž se 
snižuje riziko odmítnutí 
transplantovaných orgánů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby dosáhly 
plného potenciálu dárcovství od mrtvých 
dárců vytvořením účinných systémů 
vyhledávání dárců orgánů a podporou 
koordinátorů pro oblast dárcovství 
transplantátů v nemocnicích po celé 
Evropě; žádá členské státy, aby 
s přihlédnutím ke kvalitativním 
a bezpečnostním hlediskům vyhodnotily 
využívání orgánů od dárců vybraných 
na základě „širších“ kritérií; 

17. vyzývá členské státy, aby dosáhly 
plného potenciálu dárcovství od mrtvých 
dárců vytvořením účinných systémů 
vyhledávání dárců orgánů a podporou 
koordinátorů pro oblast dárcovství 
transplantátů v nemocnicích po celé 
Evropě; žádá členské státy, aby 
s přihlédnutím k ochraně dárců a 
příjemců a ke kvalitativním 
a bezpečnostním hlediskům vyhodnotily 
využívání orgánů od dárců vybraných 
na základě „širších“ kritérií (tj. starších 
dárců nebo dárců trpících určitými 
chorobami);

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby vyhodnotily 
možnost propagace dárcovství orgánů 
od živých dárců, která by doplňovala 
získávání orgánů od mrtvých dárců;

18. zdůrazňuje, že dárcovství orgánů od 
žijících dárců by mělo být považováno za 
doplňkovou variantu k dárcovství orgánů 
zemřelých osob a sloužit pouze jako 
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poslední možnost v případech, kdy 
neexistuje žádná odpovídající alternativa, 
jako je získání orgánu od zemřelého 
dárce; doporučuje členským státům, aby z 
důvodu skryté hrozby zneužívání 
povolovaly dárcovství od živých dárců 
pouze mezi blízkými příbuznými a 
manželskými páry; trvá na tom, že členské 
státy, které dárcovství od živých dárců 
rozšíří na jiné skupiny osob, musí 
uplatňovat přísné předpisy, aby zabránily 
tomu, že z důvodu získání dárcovství bude 
vyvíjen tlak nebo poskytována finanční 
náhrada;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby vyhodnotily 
možnost propagace dárcovství orgánů 
od živých dárců, která by doplňovala 
získávání orgánů od mrtvých dárců;

18. vyzývá členské státy, aby vyhodnotily 
možnost propagace dárcovství orgánů 
od živých dárců pouze jako poslední 
možnosti v případech, kdy neexistuje 
žádná odpovídající alternativa, jako je 
získání orgánu od zemřelého dárce;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že dojde-li k nějakému 
zdravotnímu problému způsobenému 



PE439.156v01-00 14/18 AM\805231CS.doc

CS

procesem transplantace, mělo by se s 
žijícími dárci zacházet v souladu s 
nejpřísnějšími lékařskými normami a tak, 
aby tito dárci nebyli jakkoliv finančně 
zatíženi ani neutrpěli v důsledku 
transplantace či jakéhokoliv zdravotního 
problému ztrátu výdělku; dárci by měli být 
chráněni před diskriminací sociálním 
systémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že mezi nedostatkem 
orgánů k transplantaci a obchodováním 
s orgány a osobami za účelem získání 
jejich orgánů existuje souvislost;
zdůrazňuje, že jakékoli komerční využívání 
orgánů, které odepírá spravedlivý přístup 
k transplantacím, je neetické, není 
v souladu s nejzákladnějšími lidskými 
hodnotami, odporuje článku 21 Úmluvy 
o lidských právech a biomedicíně a je 
podle čl. 3 odst. 2 Listiny základních práv 
EU zakázáno; zdůrazňuje, že větší 
dostupnost orgánů v členských státech 
přispěje k lepší kontrole těchto praktik 
tím, že občané EU nebudou muset hledat 
orgány mimo Unii a mimo legislativní 
a etický rámec platný v jednotlivých 
členských státech;

23. zdůrazňuje, že jakékoli komerční 
využívání orgánů, které odepírá 
spravedlivý přístup k transplantacím, je 
neetické, není v souladu s nejzákladnějšími 
lidskými hodnotami, odporuje článku 21 
Úmluvy o lidských právech a biomedicíně 
a je podle čl. 3 odst. 2 Listiny základních 
práv EU zakázáno; 

Or. en



AM\805231CS.doc 15/18 PE439.156v01-00

CS

Pozměňovací návrh 26
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že nedostatek orgánů 
souvisí s obchodováním s orgány 
a osobami za účelem získání jejich orgánů 
ve dvou bodech: za prvé, větší dostupnost 
orgánů v členských státech by přispěla k 
lepší možnosti tyto praktiky sledovat, 
jelikož by předešla jakékoliv potřebě 
občanů EU uvažovat o hledání orgánů 
mimo EU, a za druhé, nezákonné činnosti 
vážně poškozují důvěryhodnost legálního 
systému darování orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. opakuje doporučení ohledně boje 
proti obchodování s orgány, která byla 
zmíněna v Adamouově zprávě o dárcovství 
orgánů a transplantacích1, a domnívá se, 
že by Komise měla tato doporučení plně 
zohlednit v návrhu akčního plánu;  trvá 
na tom, že v Komisi a Europolu by se 
měla posílit informovanost o tomto 
problému;
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. 

dubna 2008 o dárcovství orgánů 
a transplantacích: opatření na úrovni EU 
(2007/2210(INI))
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. podtrhuje význam Světového 
zdravotnického shromáždění, které se má 
konat v květnu 2010, a naléhavě žádá 
Komisi a Radu, aby na úrovni Světové 
zdravotnické organizace urputně bojovaly 
za princip dobrovolného dárcovství bez 
nároku na finanční náhradu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. vítá studii, kterou vypracovala Rada 
Evropy společně s Organizací spojených 
národů a jež se zabývá obchodováním s 
orgány, tkáněmi a buňkami a 
obchodováním s osobami za účelem 
získání orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23e. poukazuje na zprávu Davida Matase 
a Davida Kilgoura nazvanou „Krvavá 
sklizeň: zabíjení členů církve Falun Gong 
za účelem získání orgánů“ a žádá Komisi, 
aby Evropskému parlamentu a Radě 
předložila zprávu o tvrzeních uvedených 
v této knize;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. důrazně odmítá chování některých 
zdravotních pojišťoven, které podněcují 
pacienty k „transplantační turistice“, a 
žádá členské státy, aby takové chování 
pečlivě sledovaly a přísně trestaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že pacienty, kteří získali 
nějaký orgán za nezákonných okolností, 
nelze vyloučit ze systému zdravotní péče v 
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Evropské unii; konstatuje, že jako vždy je 
nutné rozlišovat mezi postihy za 
nezákonnou činnost a potřebu léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. uznává, že k úspěchu transplantátů 
významnou měrou přispívá 
potransplantační péče, k níž patří i 
náležité využívání antirejekční léčby; bere 
na vědomí fakt, že optimální uplatňování 
antirejekční léčby může dlouhodobě 
zlepšit zdravotní stav pacientů a přežívání 
štěpu, a tudíž i dostupnost orgánů 
vzhledem k menší nutnosti provádět 
opakované transplantace, a trvá na tom, 
že členské státy by měly zajistit přístup 
pacientů k nejlepším možným způsobům 
léčby;

Or. en


