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Τροπολογία 1
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση των David 
Matas και David Kilgour "Bloody 
Harvest. The killing of the Falun Gong
for their organs",

Or. en

Τροπολογία 2
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα δεν 
υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια 
βάση δεδομένων με πληροφορίες για 
όργανα που προορίζονται για δωρεά και 
μεταμόσχευση ή για δωρητές εν ζωή ή 
μετά θάνατον, ούτε ένα πανευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης που βεβαιώνει τη 
νόμιμη αφαίρεση ανθρωπίνων οργάνων 
και ιστών,

Or. fr

Τροπολογία 3
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. H. λαμβάνοντας υπόψη ότι H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο 
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αδιαμφισβήτητα ο ιδανικός τρόπος 
αντιμετώπισης του εμπορίου οργάνων και 
ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων θα συνίστατο στην αύξηση του 
αριθμού των διαθεσίμων οργάνων, 

οργάνων και ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων συνιστά βαρύτατη 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 4
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 
παρανόμου εμπορίου οργάνων και του 
εμπορίου ανθρώπων με σκοπό την 
αφαίρεση οργάνων και του ισχύοντος 
ρυθμιστικού πλαισίου για τη δωρεά 
οργάνων υφίσταται στενός δεσμός επειδή, 
αφενός μεν η υφιστάμενη έλλειψη 
οργάνων στο πλαίσιο του νομικού 
συστήματος λειτουργεί ως κίνητρο για 
παράνομες δραστηριότητες, αφετέρου δε
οι παράνομες δραστηριότητες 
υπονομεύουν σοβαρά την αξιοπιστία του 
ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη 
δωρεά οργάνων,

Or. en

Τροπολογία 5
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα ποσοστά 
δωρεάς οργάνων εν ζωή διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και 
ότι οι δυνατότητες δωρεάς οργάνων εν 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά 
οργάνων εν ζωή μπορεί να αποτελεί ένα 
πολύτιμο πρόσθετο μέτρο για ασθενείς 
που δεν μπορούν να βρουν το όργανο που 
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ζωή δεν φαίνεται να έχουν 
συνειδητοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη,

χρειάζονται μέσω μιας μεταθανάτιας 
μεταμόσχευσης και σημειώνοντας ότι η 
δωρεά οργάνων εν ζωή μπορεί να 
αποτελεί επιλογή μόνον εφόσον 
αποκλείονται πλήρως οι παράνομες 
δραστηριότητες και η καταβολή 
χρημάτων για τη δωρεά,

Or. en

Τροπολογία 6
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
του προσδοκίμου επιβίωσης έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας 
των διαθέσιμων μοσχευμάτων, πράγμα 
που οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε 
μείωση του αριθμού των μοσχευμάτων 
ακόμη και σε κράτη μέλη με υψηλό 
αριθμό δωρητών.

Or. fr

Τροπολογία 7
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο που 
επιτελούν οι φιλανθρωπικές και άλλες 
εθελούσιες οργανώσεις στα κράτη μέλη 
ενισχύουν την αποδοχή της δωρεάς 
οργάνων και ότι οι προσπάθειές τους 
συμβάλλουν τελικά στην αύξηση του 
αριθμού των ατόμων που καταχωρούνται 
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ως δωρητές σώματος,

Or. en

Τροπολογία 8
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόταση για τη θέσπιση 
ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης 
για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων 
για την περίοδο 2009-2015, το οποίο 
απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σε μια σειρά μέτρων 
προτεραιότητας, τα οποία βασίζονται στη 
διαπίστωση και ανάπτυξη κοινών στόχων 
και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
δωρεάς και μεταμόσχευσης βάσει 
συμφωνημένων δεικτών που μπορεί να 
συμβάλουν στον καθορισμό κριτηρίων 
αναφοράς και βέλτιστων πρακτικών·

1. χαιρετίζει το πρόγραμμα δράσης για τη 
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων (2009-
2015) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2008, το οποίο 
απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σε μια σειρά μέτρων 
προτεραιότητας, τα οποία βασίζονται στη 
διαπίστωση και ανάπτυξη κοινών στόχων 
και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
δωρεάς και μεταμόσχευσης βάσει 
συμφωνημένων δεικτών που μπορεί να 
συμβάλουν στον καθορισμό κριτηρίων 
αναφοράς και βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 9
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναμένει την προαναφερθείσα πρόταση 
οδηγίας της Επιτροπής, η οποία πρέπει 
να θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας όσον αφορά τη δωρεά, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και διανομή οργάνων στην ΕΕ· 
τονίζει, ωστόσο, ότι το επικείμενο 

διαγράφεται
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ρυθμιστικό πλαίσιο δεν πρέπει να 
προκαλεί ένα υπέρμετρο διοικητικό 
φόρτο στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το 
νέο νομοθετικό έγγραφο πρέπει να 
συμπληρώνει και να ενισχύει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για μια 
ενεργό και αποτελεσματική μέθοδο 
συντονισμού χωρίς να παρεμποδίζει την 
εισαγωγή ή διατήρηση αυστηρότερων 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 10
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. φρονεί, συνεπώς, ότι για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
έλλειψης μοσχευμάτων απαιτείται μια 
κοινή στρατηγική σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο προκειμένου να αυξηθεί ο 
αριθμός των δωρεών μετά από 
εγκεφαλικό θάνατο ή καρδιακή ανακοπή, 
να αυξηθεί ο αριθμός των δωρητών εν 
ζωή και να διευρυνθεί ο αριθμός των 
δυνητικών δωρητών που πληρούν
"διευρυμένα" κριτήρια δωρητή·

Or. fr

Τροπολογία 11
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. σημειώνει την επιτυχία συστημάτων 
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με τα οποία οι πολίτες έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης εγγραφής σε μητρώα 
δωρητών σώματος στο πλαίσιο 
ορισμένων διοικητικών διαδικασιών, 
όπως υποβολή αίτησης για διαβατήριο ή 
άδεια οδήγησης· καλεί μετ' επιτάσεως τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τα συστήματα 
αυτά με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των 
ατόμων που εγγράφονται σε μητρώα 
δωρητών·

Or. en

Τροπολογία 12
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. φρονεί ότι προκειμένου να αποτραπεί η 
απώλεια των οργάνων που διατίθενται για 
θεραπευτικούς σκοπούς, είναι σημαντικό
να μην υπάρχουν νομικοί φραγμοί στη 
χρησιμοποίησή τους αφενός και 
επιφυλάξεις στην κοινωνία όσον αφορά το 
σύστημα δωρεάς και μεταμόσχευσης 
οργάνων αφετέρου·

4. φρονεί ότι πρέπει να θεσπισθεί ένα 
σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 
χρησιμοποίηση οργάνων που διατίθενται 
για θεραπευτικούς σκοπούς και να μην 
υπάρχουν επιφυλάξεις στην κοινωνία όσον 
αφορά το σύστημα δωρεάς και 
μεταμόσχευσης οργάνων προκειμένου να 
αποτραπεί η απώλεια οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 13
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. χαιρετίζει τις δραστηριότητες του 
Eurotransplant και Scanditransplant, 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανταλλαγή 
οργάνων εκτός των συστημάτων αυτών 
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και μεταξύ των συστημάτων αυτών 
μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ιδίως 
προς όφελος των ασθενών σε μικρές 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 14
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 (νέα αρίθμηση)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει με έμφαση ότι η εξεύρεση 
δυνητικών δωρητών θεωρείται ως ένα από 
τα κυριότερα βήματα στην διαδικασία της 
μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων· τονίζει ότι 
το σημαντικότερο βήμα για την εξεύρεση 
δωρητών και την αύξηση των ποσοστών 
δωρεάς οργάνων αποτελεί ο διορισμός σε 
νοσοκομειακό επίπεδο ενός βασικού 
αρμοδίου για τη δωρεά (συντονιστή 
δωρητών μοσχευμάτων), ο οποίος θα είναι 
κυρίως υπεύθυνος για την εκπόνηση ενός 
προγράμματος προορατικής εξεύρεσης 
δωρητών και τη βελτιστοποίηση 
ολόκληρης της διαδικασίας δωρεάς 
οργάνων·

6a. τονίζει με έμφαση ότι η εξεύρεση 
δυνητικών δωρητών θεωρείται ως ένα από 
τα κυριότερα βήματα στην διαδικασία της 
μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων· τονίζει ότι 
το σημαντικότερο βήμα για την εξεύρεση 
δωρητών και την αύξηση των ποσοστών 
δωρεάς οργάνων αποτελεί ο διορισμός σε 
νοσοκομειακό επίπεδο ενός βασικού
αρμοδίου για τη δωρεά (συντονιστή 
δωρητών μοσχευμάτων), ο οποίος θα είναι 
κυρίως υπεύθυνος για την εκπόνηση ενός 
προγράμματος προορατικής εξεύρεσης 
δωρητών και τη βελτιστοποίηση 
ολόκληρης της διαδικασίας δωρεάς 
οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 15
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι η δωρεά πρέπει να είναι 
οικειοθελής και ανιδιοτελής και να 
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός σαφώς 

10. τονίζει ότι η δωρεά πρέπει να είναι 
οικειοθελής, άνευ αμοιβής και ανιδιοτελής 
και να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός 
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καθορισμένου ρυθμιστικού και 
δεοντολογικού πλαισίου·

σαφώς καθορισμένου ρυθμιστικού και 
δεοντολογικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προσυπογράφει τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην προστασία δωρητών εν 
ζωή και διασφαλίζουν ότι η δωρεά 
οργάνων πραγματοποιείται ανιδιοτελώς 
και εκουσίως χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
πληρωμή πλην της αποζημίωσης 
αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους 
και της ταλαιπωρίας λόγω της δωρεάς· 
καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τους όρους για τη χορήγηση 
αποζημίωσης·

12. προσυπογράφει τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην προστασία δωρητών εν 
ζωή και διασφαλίζουν ότι η δωρεά 
οργάνων πραγματοποιείται ανιδιοτελώς 
και εκουσίως χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
πληρωμή πλην της αποζημίωσης 
αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους 
της δωρεάς, όπως έξοδα ταξιδίου, 
δαπάνες για την επίβλεψη των παιδιών, 
διαφυγόντα εισοδήματα ή έξοδα 
ανάρρωσης, και ότι απαγορεύονται τυχόν 
οικονομικά κίνητρα ή μειονεκτήματα για 
ένα δυνητικό δωρήτη· καλεί επειγόντως 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους όρους 
για τη χορήγηση αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 17
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η συνεχής εκπαίδευση 
πρέπει να αποτελεί ουσιώδες τμήμα των 
στρατηγικών επικοινωνίας των κρατών 
μελών στο ζήτημα αυτό· ειδικότερα 
προτείνει να ενθαρρύνονται οι πολίτες να 

15. τονίζει ότι η συνεχής εκπαίδευση 
πρέπει να αποτελεί ουσιώδες τμήμα των 
στρατηγικών επικοινωνίας των κρατών 
μελών στο ζήτημα αυτό· ειδικότερα 
προτείνει να διαφωτίζονται και να 
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συζητούν για τη δωρεά οργάνων και να 
ανακοινώνουν στους συγγενείς τους τις 
σχετικές προθέσεις τους· σημειώνει ότι 
μόνο το 41% των ευρωπαίων πολιτών 
έχουν συζητήσει με τις οικογένειές τους το 
ζήτημα της δωρεάς οργάνων·

ενθαρρύνονται οι πολίτες να συζητούν για 
τη δωρεά οργάνων και να ανακοινώνουν 
στους συγγενείς τους τις σχετικές 
προθέσεις τους· σημειώνει ότι μόνο το 
41% των ευρωπαίων πολιτών έχουν 
συζητήσει με τις οικογένειές τους το 
ζήτημα της δωρεάς οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 18
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τους δυνητικούς δωρητές 
να δηλώνουν ρητώς μέσω ηλεκτρονικής 
εγγραφής σε ένα εθνικό και/ή ευρωπαϊκό 
μητρώο δωρητών τη βούλησή τους να 
καταστούν δωρητές σώματος, με στόχο 
την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη 
διαπίστωση της πρόθεσης δωρεάς 
οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 19
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα ώστε με την προσθήκη 
μίας μνείας και ενός συμβόλου στις 
εθνικές ταυτότητες ή τα διπλώματα 
οδήγησης να διευκολύνεται η αναγνώριση 
του κατόχου τους ως δωρητή σώματος·
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Or. fr

Τροπολογία 20
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν 
το δυναμικό για τη μεταθανάτια αγορά 
οργάνων με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
συστημάτων εξεύρεσης δωρητών οργάνων 
και με την υποστήριξη των συντονιστών 
δωρητών μοσχευμάτων στα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τη χρησιμοποίηση οργάνων από 
δωρητές που πληρούν "διευρυμένα" 
κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές 
της ποιότητας και της ασφάλειας·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν 
το δυναμικό για τη μεταθανάτια αγορά 
οργάνων με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
συστημάτων εξεύρεσης δωρητών οργάνων 
και με την υποστήριξη των συντονιστών 
δωρητών μοσχευμάτων στα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν και να προσφεύγουν συχνότερα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων από δωρητές 
που πληρούν "διευρυμένα" κριτήρια, 
τηρώντας τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας 
και αξιοποιώντας, ειδικότερα, τα 
πρόσφατα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα 
που περιορίζουν τον κίνδυνο απόρριψης 
των μοσχευμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 21
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν 
το δυναμικό για τη μεταθανάτια αγορά 
οργάνων με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
συστημάτων εξεύρεσης δωρητών οργάνων 
και με την υποστήριξη των συντονιστών 
δωρητών μοσχευμάτων στα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τη χρησιμοποίηση οργάνων από 

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν 
το δυναμικό για τη μεταθανάτια αγορά 
οργάνων με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
συστημάτων εξεύρεσης δωρητών οργάνων 
και με την υποστήριξη των συντονιστών 
δωρητών μοσχευμάτων στα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τη χρησιμοποίηση οργάνων από 



AM\805231EL.doc 13/19 PE439.156v01-00

EL

δωρητές που πληρούν "διευρυμένα" 
κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές 
της ποιότητας και της ασφάλειας· 

δωρητές που πληρούν "διευρυμένα" 
κριτήρια (δηλ. ηλικιωμένους δωρητές ή 
άτομα με ορισμένες ασθένειες), 
λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των 
δωρητών και των αποδεκτών καθώς και 
τις πτυχές της ποιότητας και της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ζήτημα της προώθησης της δωρεάς από 
δωρητές εν ζωή ως συμπλήρωμα των 
δωρεών από θανόντες δωρητές·

18. τονίζει ότι η δωρεά εν ζωή πρέπει να 
θεωρείται επικουρική σε σχέση με τις 
μεταθανάτιες δωρεές και πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη επιλογή, 
όταν δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική 
λύση, όπως η μεταθανάτια δωρεά 
οργάνων· συμβουλεύει τα κράτη μέλη να 
επιτρέψουν τη δωρεά εν ζωή μόνο μεταξύ 
στενών συγγενών και μεταξύ συζύγων 
λόγω του εγγενούς κινδύνου 
καταστρατηγήσεως· ζητεί μετ' επιτάσεως 
από τα κράτη μέλη που επεκτείνουν τη 
δωρεά εν ζωή και σε άλλες ομάδες να 
θεσπίσουν αυστηρές διατάξεις για να 
αποτρέψουν την άσκηση πίεσης ή την 
καταβολή χρημάτων για τη δωρεά·

Or. en

Τροπολογία 23
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ζήτημα της προώθησης της δωρεάς από 
δωρητές εν ζωή ως συμπλήρωμα των 
δωρεών από θανόντες δωρητές·

18. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ζήτημα της προώθησης της δωρεάς από 
δωρητές εν ζωή μόνον ως έσχατη επιλογή 
όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις, όπως η διάθεση 
οργάνων από θανόντες δωρητές·

Or. it

Τροπολογία 24
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. τονίζει ότι οι δωρητές εν ζωή πρέπει 
να τυγχάνουν περίθαλψης σύμφωνα με τις 
αυστηρότερες ιατρικές προδιαγραφές και 
χωρίς ατομική οικονομική επιβάρυνση σε 
περίπτωση προβλήματος υγείας συνεπεία 
της μεταμόσχευσης και ότι πρέπει να 
αποτρέπεται κάθε απώλεια εισοδήματος 
συνεπεία της μεταμόσχευσης ή σχετικού 
προβλήματος υγείας. Τονίζει ότι οι 
δωρητές πρέπει να προστατεύονται στο 
πλαίσιο του κοινωνικού συστήματος 
έναντι διακριτικής μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 25
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι υπάρχει συνάφεια 23. τονίζει ότι κάθε εμπορική 
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μεταξύ της έλλειψης οργάνων, του 
εμπορίου οργάνων και του εμπορίου 
ανθρώπων για το σκοπό της αφαίρεσης 
οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική 
εκμετάλλευση των οργάνων που εμποδίζει 
την ισότιμη πρόσβαση στις 
μεταμοσχεύσεις δεν είναι ηθικά αποδεκτή, 
δεν συνάδει με τις περισσότερες 
θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, παραβιάζει 
το άρθρο 21 της σύμβασης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την βιοϊατρική 
και απαγορεύεται βάσει του άρθρου 3 
παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει ότι η αύξηση 
της προσφοράς οργάνων θα συμβάλει στο 
να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα οι 
πρακτικές αυτές, δεδομένου ότι οι 
πολίτες της Ένωσης δεν θα είναι 
υποχρεωμένοι να αναζητούν μοσχεύματα 
εκτός της ΕΕ και κατά παράβαση των 
εθνικών ρυθμιστικών και ηθικών 
πλαισίων·

εκμετάλλευση των οργάνων που εμποδίζει 
την ισότιμη πρόσβαση στις 
μεταμοσχεύσεις δεν είναι ηθικά αποδεκτή, 
δεν συνάδει με τις περισσότερες 
θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, παραβιάζει 
το άρθρο 21 της σύμβασης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την βιοϊατρική 
και απαγορεύεται βάσει του άρθρου 3 
παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 26
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. τονίζει ότι η έλλειψη και η παράνομη 
διακίνηση οργάνων και το εμπόριο 
ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων συνδέονται με δύο τρόπους:
πρώτον, η αυξημένη προσφορά οργάνων 
στα κράτη μέλη θα συνέβαλε στην 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση 
των πρακτικών αυτών, δεδομένου ότι οι 
πολίτες της ΕΕ δεν θα ήταν 
αναγκασμένοι να αναζητούν μοσχεύματα 
εκτός της ΕΕ και, δεύτερον, η παράνομη 
δραστηριότητα πλήττει σοβαρά την 
αξιοπιστία του ρυθμιστικού πλαισίου για 
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τη δωρεά οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 27
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. παραπέμπει για μία ακόμη φορά στις 
περιλαμβανόμενες στην έκθεση Αδάμου 
σχετικά με τη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων1 και φρονεί ότι η 
Επιτροπή πρέπει να τις λάβει σοβαρά 
υπόψη της κατά την κατάρτιση του 
σχεδίου δράσης· τονίζει με έμφαση ότι η 
Επιτροπή και η Ευρωπόλ πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον 
αφορά το πρόβλημα αυτό·
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ (2007/2210(INI))

Or. en

Τροπολογία 28
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. τονίζει τη σημασία της Συνέλευσης 
για την Παγκόσμια Υγεία που θα 
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πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2010 και 
καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να υπεραμυνθούν σε 
επίπεδο ΠΟΥ της αρχής της εκούσιας και 
άνευ πληρωμής δωρεάς·

Or. en

Τροπολογία 29
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. χαιρετίζει την κοινή μελέτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
παράνομη διακίνηση οργάνων, ιστών και 
κυττάρων και το εμπόριο ανθρώπων με 
σκοπό την αφαίρεση οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 30
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23ε. σημειώνει την έκθεση των David 
Matas και David Kilgour με τίτλο
"Bloody Harvest. The killing of the Falun 
Gong for their organs" και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς 
που διατυπώνονται στο βιβλίο αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 31
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. καταδικάζει τη συμπεριφορά 
ορισμένων οργανισμών ασφάλισης 
ασθένειας που ενθαρρύνουν ασθενείς να 
συμμετάσχουν σε τουρισμό με σκοπό τη 
μεταμόσχευση και καλεί τα κράτη μέλη 
να θέσουν την πρακτική αυτή υπό 
αυστηρή παρακολούθηση και να 
επιβάλουν κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 32
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. τονίζει ότι οι ασθενείς που έχουν 
λάβει ένα όργανο με παράνομο τρόπο δεν 
πρέπει να αποκλείονται από την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· επισημαίνει ότι, όπως και σε 
άλλες περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ της επιβολής κυρώσεων 
για παράνομη δραστηριότητα και της 
ανάγκης για ιατρική περίθαλψη·

Or. en
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Τροπολογία 33
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της 
παροχής ιατρικής περίθαλψης μετά τη 
μεταμόσχευση για την επιτυχία των 
μεταμοσχεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ανοσοκατασταλτικών θεραπειών·
τονίζει ότι με τη βέλτιστη εφαρμογή 
θεραπειών κατά της απόρριψης των 
μοσχευμάτων μπορεί να επιτευχθεί 
μακροπρόθεσμα βελτίωση της υγείας των 
ασθενών, επιβίωση των μοσχευμάτων 
και, συνεπώς, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
των μοσχευμάτων λόγω μειωμένης 
ανάγκης για επανάληψη της 
μεταμόσχευσης και δηλώνει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι 
ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις 
καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες·

Or. en


