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Grozījums Nr. 1
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā D. Matas un D. Kilgour 
ziņojumu „Asiņainā raža: Falung Gong 
piekritēju nonāvēšana orgānu iegūšanas 
nolūkā”,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā pašlaik nav ne Eiropas 
Savienības mēroga datubāzes ar 
informāciju par ziedošanai un 
transplantācijai paredzētajiem orgāniem 
vai dzīviem vai mirušiem donoriem, ne arī 
Eiropas mēroga sertifikācijas sistēmas, 
kas nodrošinātu apstiprinājumu, ka 
cilvēku orgāni un audi ir iegūti likumīgi;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā tiek atzīts, ka pieejamo orgānu 
skaita palielināšana ir labākais veids, kā 

H. tā kā tiek atzīts, ka orgānu tirdzniecība 
un cilvēku tirdzniecība orgānu iegūšanai 
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cīnīties ar orgānu tirdzniecību un cilvēku 
tirdzniecību orgānu iegūšanas nolūkā;

ir smags cilvēktiesību pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
Ha apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ha. tā kā pastāv cieša saistība starp 
nelegālo orgānu tirdzniecību, cilvēku 
tirdzniecību orgānu iegūšanai un orgānu 
ziedošanas likumīgo sistēmu, jo, no vienas 
puses, orgānu nepieejamība likumīgajā 
sistēmā stimulē nelikumīgas darbības, 
savukārt nelikumīgas darbības būtiski 
vājina likumīgās orgānu ziedošanas 
sistēmas uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dažādās dalībvalstīs būtiski 
atšķiras arī dzīvu donoru orgānu 
ziedojumu skaits un šķiet, ka ne visas 
dalībvalstis izmanto šīs jomas iespējas;

J. tā kā dzīvu donoru orgānu ziedojumi 
var būt noderīgs papildu pasākums 
pacientiem, kuri vajadzīgos orgānus nevar 
iegūt pēcnāves transplantācijas ceļā, taču 
uzsverot, ka dzīvu donoru orgānu 
ziedošanu drīkst apsvērt tikai tad, ja 
jebkādas nelikumīgas darbības un maksa 
par ziedojumu tikušas izslēgtas;

Or. en



AM\805231LV.doc 5/18 PE439.156v01-00

LV

Grozījums Nr. 6
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
Na apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Na. tā kā mūža ilguma pieaugums mazina 
pieejamo orgānu kvalitāti, kas vairākos 
gadījumos savukārt ir transplantāciju 
skaita sarukuma iemesls, tostarp tajās 
dalībvalstīs, kur donoru skaits aug; 

Or. fr

Grozījums Nr. 7
James Nicholson

Rezolūcijas priekšlikums
Oa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Oa. tā kā nevalstisko organizāciju un citu 
brīvprātīgo organizāciju dalībvalstīs 
veiktā darbība vairo informētību par 
orgānu ziedošanu un tā kā organizāciju 
centieni kopumā vairo par orgānu 
donoriem reģistrējušos cilvēku skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē priekšlikumu izstrādāt 
Eiropas rīcības plānu orgānu ziedošanas un 
transplantācijas jomā laika posmam no 
2009. līdz 2015. gadam, kurā tiktu noteikta 

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
2008. gada decembrī pieņemto rīcības 
plānu orgānu ziedošanas un 
transplantācijas jomā (2009–2015), kurā 
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dalībvalstu sadarbības pieeja, izstrādājot 
virkni prioritārās rīcības pasākumu, kuri 
pamatotos uz kopīgu mērķu noteikšanu un 
to attīstīšanu, kā arī orgānu ziedošanas un 
transplantācijas darbību novērtēšanu 
atbilstoši noteiktiem rādītājiem, ar kuriem 
var palīdzēt noteikt standartus un 
paraugpraksi;

tiktu noteikta dalībvalstu sadarbības pieeja, 
izstrādājot virkni prioritārās rīcības 
pasākumu, kuri pamatotos uz kopīgu 
mērķu noteikšanu un to attīstīšanu, kā arī 
orgānu ziedošanas un transplantācijas 
darbību novērtēšanu atbilstoši noteiktiem 
rādītājiem, ar kuriem var palīdzēt noteikt 
standartus un paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. gaida no Komisijas minēto direktīvas 
priekšlikumu, ar kuru tiktu noteiktas 
orgānu ziedošanas, ieguves, testēšanas, 
konservācijas, pārvadāšanas un 
izplatīšanas kvalitātes un drošības 
prasības visā ES; tomēr uzsver, ka 
gaidāmajam juridiskajam regulējumam 
nevajadzētu radīt dalībvalstīm pārmērīgu 
administratīvo slogu; norāda, ka 
jaunajam normatīvajam dokumentam 
vajadzētu papildināt un pastiprināt 
dalībvalstu centienus izveidot aktīvu un 
efektīvu koordinācijas metodi, nekavējot 
stingrāku pasākumu ieviešanu vai 
saglabāšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a tādēļ uzskata, ka orgānu trūkuma 
problēmas risināšanai ir vajadzīga valstu 
un Kopienas līmeņa visaptveroša 
stratēģija, kas palīdzētu optimizēt 
ziedojumu skaitu pēc smadzeņu nāves vai 
sirds apstāšanās, vairotu dzīvo donoru 
skaitu un paplašinātu potenciālo donoru 
loku, ietverot personas, kas atbilst 
„paplašinātā loka” kritērijiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
James Nicholson

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atzīmē panākumus, kas gūti shēmās, 
kur iedzīvotāji orgānu donoru reģistram 
var pievienoties tieši, veicot noteiktas 
administratīvas procedūras, piemēram, 
iesniedzot pieteikumu par pases vai 
vadītāja apliecības saņemšanu; rosina 
dalībvalstis apsvērt šādu shēmu 
pieņemšanu nolūkā vairot donoru 
reģistru dalībnieku skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka ir svarīgi novērst juridiskos 4. uzskata, ka ir svarīgi, lai orgānu 
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šķēršļus orgānu izmantošanā un panākt 
sabiedrības uzticēšanos orgānu ziedošanas 
un transplantācijas sistēmai, jo tā var 
novērst ārstēšanā izmantojamo orgānu 
zaudēšanu;

izmantošanā būtu skaidri definēts 
tiesiskais regulējums un lai sabiedrība 
uzticētos orgānu ziedošanas un 
transplantācijas sistēmai, jo tā var novērst 
ārstēšanā izmantojamo orgānu zaudēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē sistēmu 
„Eurotransplant” un „Scanditransplant” 
darbību, taču atzīmē, ka orgānu apmaiņu 
ārpus tām un to starpā iespējams būtiski 
uzlabot, kas būtu īpaši izdevīgi mazo 
valstu pacientiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts (pārnumurēšana)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka iespējamo donoru 
identifikācija tikusi uzskatīta par vienu no 
svarīgākajiem pasākumiem mirušo donoru 
orgānu ziedošanas procesā; uzsver, ka 
svarīgākais pasākums donoru apzināšanas 
un orgānu ziedošanas uzlabošanā ir 
nozīmēt par orgānu ziedošanu atbildīgu 
personu (transplantātu donoru 
koordinatoru) slimnīcā, kuras galvenais 
pienākums ir izstrādāt donoru apzināšanas 
proaktīvu programmu un optimizēt orgānu 

6.a uzsver, ka iespējamo donoru 
identifikācija tikusi uzskatīta par vienu no 
svarīgākajiem pasākumiem mirušo donoru 
orgānu ziedošanas procesā; uzsver, ka 
svarīgākais pasākums donoru apzināšanas 
un orgānu ziedošanas uzlabošanā ir 
nozīmēt par orgānu ziedošanu atbildīgu 
personu (transplantātu donoru 
koordinatoru) slimnīcā, kuras galvenais 
pienākums ir izstrādāt donoru apzināšanas 
proaktīvu programmu un optimizēt orgānu 
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ziedošanas procesu kopumā; ziedošanas procesu kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ziedojumiem vajadzētu būt 
brīvprātīgiem un nesavtīgiem un tiem 
jānotiek atbilstoši skaidri noteiktiem 
juridiskiem un ētiskiem principiem;

10. uzsver, ka ziedojumiem vajadzētu būt 
brīvprātīgiem, bezmaksas un nesavtīgiem 
un tiem jānotiek atbilstoši skaidri 
noteiktiem juridiskiem un ētiskiem 
principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir 
dzīvo donoru aizsardzība un nesavtīgas un 
brīvprātīgas orgānu ziedošanas 
nodrošināšana, nepieļaujot nekādus citus 
maksājumus kā tikai precīzi noteiktu 
kompensāciju par izdevumiem un 
neērtībām, ko radījusi ziedošana; mudina 
dalībvalstis formulēt nosacījumus 
kompensācijas piešķiršanai;

12. atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir 
dzīvo donoru aizsardzība un nesavtīgas un 
brīvprātīgas orgānu ziedošanas 
nodrošināšana, nepieļaujot nekādus citus 
maksājumus kā tikai precīzi noteiktu 
kompensāciju par izdevumiem orgāna 
ziedošanas procesā, piemēram, ceļojuma 
izdevumiem, bērnu pieskatīšanas 
izdevumiem, ieņēmumu zaudējumiem un 
atveseļošanās izmaksām, un aizliedzot 
radīt jebkādus finansiālus stimulus vai 
zaudējumus iespējamajam donoram,
mudina dalībvalstis formulēt nosacījumus 
kompensācijas piešķiršanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka nepārtrauktai izglītošanai 
vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem 
elementiem dalībvalstu saziņas stratēģijās 
par šo tematu; jo īpaši ierosina, ka cilvēkus 
vajadzētu iedrošināt runāt par orgānu 
ziedošanu un paust tuviniekiem savas 
vēlmes attiecībā uz ziedošanu; atzīmē, ka 
tikai 41 % Eiropas iedzīvotāju varētu būt 
runājuši par orgānu ziedošanu ģimenes 
lokā;

15. uzsver, ka nepārtrauktai izglītošanai 
vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem 
elementiem dalībvalstu saziņas stratēģijās 
par šo tematu; jo īpaši ierosina, ka cilvēkus 
vajadzētu labāk informēt par orgānu 
ziedošanu un iedrošināt par to runāt un 
paust tuviniekiem savas vēlmes attiecībā uz 
ziedošanu; atzīmē, ka tikai 41 % Eiropas 
iedzīvotāju varētu būt runājuši par orgānu 
ziedošanu ģimenes lokā;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a mudina dalībvalstis atvieglot kārtību, 
kā iedzīvotāji var nepārprotami apliecināt 
vēlmi ziedot orgānus, piedāvājot 
tiešsaistes pieteikšanos valstu un/vai 
Eiropas donoru reģistrā, kas paātrinātu 
orgānu ziedošanas piekrišanas pārbaudes 
procedūru;

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
veicinot tādu atzīmju vai simbolu 
iekļaušanu valsts identifikācijas kartē vai 
vadītāja apliecībā, kas dokumenta 
īpašnieku identificētu kā orgānu donoru;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina dalībvalstis pilnā apjomā 
izmantot orgānu ziedojumus no mirušiem 
donoriem, veidojot efektīvas sistēmas 
orgānu donoru identifikācijai un veicinot 
transplantātu donoru koordinatorus 
slimnīcās visā Eiropā; aicina dalībvalstis 
izvērtēt iespējas orgānu izmantošanai no 
tādiem donoriem, attiecībā uz kuriem 
kritēriji ir paplašināti, vienlaikus ņemot 
vērā kvalitātes un drošības aspektus;

17. aicina dalībvalstis pilnā apjomā 
izmantot orgānu ziedojumus no mirušiem 
donoriem, veidojot efektīvas sistēmas 
orgānu donoru identifikācijai un veicinot 
transplantātu donoru koordinatorus 
slimnīcās visā Eiropā; aicina dalībvalstis 
izvērtēt un biežāk izmantot orgānus no 
tādiem donoriem, attiecībā uz kuriem 
kritēriji ir paplašināti, uzturot visaugstākos
kvalitātes un drošības standartus, jo īpaši 
izmantojot jaunākos biotehnoloģijas 
sasniegumus, kas ierobežo transplantēto 
orgānu atgrūšanas risku;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina dalībvalstis pilnā apjomā 
izmantot orgānu ziedojumus no mirušiem 
donoriem, veidojot efektīvas sistēmas 
orgānu donoru identifikācijai un veicinot 
transplantātu donoru koordinatorus 
slimnīcās visā Eiropā; aicina dalībvalstis 
izvērtēt iespējas orgānu izmantošanai no 
tādiem donoriem, attiecībā uz kuriem 
kritēriji ir paplašināti, vienlaikus ņemot 
vērā kvalitātes un drošības aspektus; 

17. aicina dalībvalstis pilnā apjomā 
izmantot orgānu ziedojumus no mirušiem 
donoriem, veidojot efektīvas sistēmas 
orgānu donoru identifikācijai un veicinot 
transplantātu donoru koordinatorus 
slimnīcās visā Eiropā; aicina dalībvalstis 
izvērtēt iespējas orgānu izmantošanai no 
tādiem donoriem, attiecībā uz kuriem 
kritēriji ir paplašināti (t.i., gados vecākiem 
donoriem vai donoriem, kuri slimo ar 
noteiktām slimībām), vienlaikus ņemot 
vērā donoru un saņēmēju aizsardzību un
kvalitātes un drošības aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina dalībvalstis izpētīt iespējas, kā 
veicināt dzīvu donoru orgānu ziedošanu, 
tādējādi papildinot mirušu donoru orgānu 
ziedojumus;

18. uzsver, ka dzīvu donoru ziedojumus 
vajadzētu uzskatīt par pēcnāves ziedojumu 
papildinājumu, un tos drīkstētu izmantot 
tikai kā galējo līdzekli, ja nav pieejama 
piemērota alternatīva, piemēram, miruša 
donora orgāns; izmantošanas draudu dēļ 
iesaka dalībvalstīm dzīvu donoru 
ziedojumus atļaut tikai tuvu radinieku un 
dzīvesbiedru starpā; uzstāj, ka 
dalībvalstīm, kuras dzīvu donoru 
ziedojumus atļauj arī citu grupu starpā, 
jāpieņem stingri noteikumi, kas izslēgtu, 
ka attiecībā uz ziedojumu tiek izdarīts 
jebkāds spiediens vai sniegta samaksa;



AM\805231LV.doc 13/18 PE439.156v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 23
Oreste Rossi

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina dalībvalstis izpētīt iespējas, kā 
veicināt dzīvu donoru orgānu ziedošanu, 
tādējādi papildinot mirušu donoru orgānu 
ziedojumus;

18. aicina dalībvalstis izpētīt iespējas, kā 
veicināt dzīvu donoru orgānu ziedošanu 
tikai kā pēdējo iespēju, ja piemērotas 
alternatīvas, piemēram, mirušu donoru
orgāni, nav pieejami;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka dzīvo donoru aprūpē 
jāievēro paši augstākie medicīniskie 
standarti, un nedrīkstētu pieļaut, ka 
transplantācijas procesa izraisītas 
medicīniskas problēmas tiem rada 
finansiālu slogu, iztikas līdzekļu 
zaudējumu vai ar transplantāciju saistītas 
medicīniskas problēmas. Sociālajā 
sistēmā donori būtu jāaizsargā pret 
diskriminēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka pastāv saikne starp orgānu 
trūkumu un orgānu tirdzniecību, un 
cilvēku tirdzniecību orgānu izņemšanas 
nolūkā; uzsver, ka jebkāda komerciāla 
orgānu izmantošana, kas liedz vienlīdzīgi 
izmantot transplantāciju, ir neētiska, 
pretrunā ar lielāko daļu cilvēcisko 
pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu 21. pantu 
un ir aizliegta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktā;
uzsver, ka plašāka orgānu pieejamība 
dalībvalstīs palīdzēs labāk kontrolēt šādas 
darbības, jo Savienības iedzīvotājiem 
nevajadzēs meklēt pārstādāmo orgānu 
ārpus ES un rīkoties neatbilstoši valstu 
tiesību aktiem un ētiskajām normām;

23. uzsver, ka jebkāda komerciāla orgānu 
izmantošana, kas liedz vienlīdzīgi izmantot 
transplantāciju, ir neētiska, pretrunā ar 
lielāko daļu cilvēcisko pamatvērtību, 
pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu 21. pantu un ir aizliegta 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
3. panta 2. punktā; 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a norāda, ka orgānu trūkums un 
orgānu tirdzniecība un cilvēku 
tirdzniecība orgānu iegūšanas nolūkā ir 
saistīti divos veidos: pirmkārt, lielāka 
orgānu pieejamība dalībvalstīs palīdzētu 
šīs darbības labāk uzraudzīt, aiztaupot ES 
iedzīvotājiem jebkādu vajadzību apsvērt 
orgānu meklēšanu ārpus ES, un, otrkārt, 
nelikumīgas darbības nopietni mazina 
uzticēšanos legālajai orgānu ziedošanas 
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sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b atkārto A. Adamou ziņojumā par 
orgānu ziedošanu un transplantāciju 
ietvertos ieteikumus cīņai pret orgānu 
tirdzniecību1 un pauž uzskatu, ka 
Komisijai tie būtu pilnībā jāņem vērā 
darbības plāna izstrādē; uzstāj, ka aktīvāk 
jāpievērš Komisijas un Eiropola 
uzmanība šai problēmai;
1Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa 

rezolūcija par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju — politikas pasākumi ES līmenī 
(2007/2210(INI))

Or. en

Grozījums Nr. 28
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.c uzsver Pasaules Veselības asamblejas 
2010. gada maija sesijas svarīgumu un 
mudina Komisiju un Padomi PVO līmenī 
apņēmīgi cīnīties par brīvprātīgas 
bezmaksas ziedošanas principu;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.d atzinīgi vērtē Eiropas Padomes un 
ANO pētījumu par orgānu, audu un šūnu 
tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību 
orgānu iegūšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
23.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.e atzīmē D. Matas un D. Kilgour 
ziņojumu „Asiņainā raža: Falung Gong 
piekritēju nonāvēšana orgānu iegūšanas 
nolūkā” un prasa Komisijai par grāmatā 
paustajiem apgalvojumiem iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a stingri noraida dažu veselības 
apdrošināšanas organizāciju rīcību, 
mudinot pacientus piedalīties 
transplantācijas tūrismā, un pieprasa 
dalībvalstīm šādu rīcību stingri uzraudzīt 
un sodīt;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b uzsver, ka pacientiem, kuri saņēmuši 
orgānu nelikumīgos apstākļos, nedrīkst 
liegt veselības aprūpi Eiropas Savienībā; 
norāda, ka arī šajā gadījumā sods par 
nelikumīgu darbību jāšķir no ārstēšanas 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 33
James Nicholson

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atzīst pēctransplantācijas aprūpes, 
tostarp terapijas veidu, kas novērš orgānu 
atgrūšanu, pareizas izmantošanas svarīgo 
nozīmi veiksmīgā transplantācijā; atzīst, 
ka optimāli pielietojot tādus terapijas 
veidus, kuri novērš atgrūšanu, var uzlabot 
pacientu veselību ilglaikā, sekmēt 
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izdzīvošanu pēc transplantācijas un, 
tādējādi mazinoties vajadzībai pēc 
atkārtotas transplantācijas, arī paplašināt 
orgānu pieejamību, un apstiprina, ka 
dalībvalstīm vajadzētu pacientiem 
nodrošināt piekļuvi labākajiem 
pieejamajiem terapijas veidiem;

Or. en


