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

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van David Matas en 
David Kilgour "Bloody Harvest. The 
killing of the Falung Gong for their 
organs" (Bloedige oogst. Orgaanroof van 
levende Falun-Gong-aanhangers),

Or. en

Amendement 2
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er thans in de 
Europese Unie geen gemeenschappelijke 
databank voor donatie- en 
transplantatieorganen of voor levende 
donoren en postmortale donaties bestaat 
en evenmin een pan-Europees 
certificatiesysteem waaruit blijkt dat de 
menselijke organen en menselijk weefsel 
op legale wijze zijn verkregen,

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat buiten kijf staat dat 
een grotere beschikbaarheid van organen 
de beste manier is om de handel in 
organen en mensenhandel, die tot doel 
heeft organen te verwijderen, te bestrijden,

H. overwegende dat het bij de handel in 
organen en mensenhandel, die tot doel 
heeft organen te verwijderen, gaat om een 
ernstige schending van de mensenrechten,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er een zeer 
duidelijk verband bestaat tussen illegale 
handel in organen en mensenhandel, die 
tot doel heeft organen te verwijderen, en 
het voor orgaandonaties geldende 
rechtskader, omdat enerzijds het in het 
kader van de wet bestaande gebrek aan 
organen illegale praktijken in de hand 
werkt en de illegale praktijken anderzijds 
de geloofwaardigheid van het, voor de 
orgaandonatie geldende rechtskader 
ernstig aantasten,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de cijfers voor donaties 
van levende donoren in de lidstaten ook 
sterk uiteenlopen en dat het erop lijkt dat 

J. overwegende dat donaties van levende 
donoren voor patiënten die het orgaan dat 
zij nodig hebben niet via postmortale 
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niet alle lidstaten zich bewust zijn van hun 
potentieel aan donaties van levende 
donoren,

donatie kunnen verkrijgen, een 
waardevolle extra mogelijkheid kunnen 
bieden, waarbij evenwel onderstreept moet 
worden dat donaties van levende donoren
alleen in aanmerking kunnen worden 
genomen, wanneer illegale handelingen 
of een betaling in verband met de donatie 
volstrekt uitgesloten zijn,

Or. en

Amendement 6
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat de stijgende 
levensverwachting leidt tot een 
achteruitgang van de kwaliteit van de 
beschikbare organen en dat daardoor -
ook in lidstaten waar het aantal donoren 
toeneemt - minder orgaantransplantaties 
kunnen worden verricht, 

Or. fr

Amendement 7
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat de 
werkzaamheden van 
liefdadigheidsinstellingen en andere 
vrijwilligersorganisaties in de lidstaten bij 
het publiek meer bewustzijn kweken voor 
orgaandonaties, en overwegende dat hun 
inspanningen er uiteindelijk toe bijdragen 
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dat meer mensen zich als orgaandonor 
laten registreren,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het voorstel tot 
invoering van een Europees Actieplan 
inzake orgaandonatie en transplantatie voor 
de periode 2009-2015 waarin de aanzet 
wordt gegeven voor samenwerking tussen 
de lidstaten d.m.v. een reeks prioritaire 
maatregelen, gebaseerd op de vaststelling 
en ontwikkeling van gezamenlijke 
doelstellingen en de evaluatie van donatie-
en transplantatieactiviteiten via indicatoren 
waarmee ijkpunten en beste praktijken 
kunnen worden vastgesteld;

1. is ingenomen met het door de 
Commissie in december 2008 
aangenomen Europees Actieplan inzake 
orgaandonatie en transplantatie (2009-
2015) waarin de aanzet wordt gegeven 
voor samenwerking tussen de lidstaten 
d.m.v. een reeks prioritaire maatregelen, 
gebaseerd op de vaststelling en 
ontwikkeling van gezamenlijke 
doelstellingen en de evaluatie van donatie-
en transplantatieactiviteiten via indicatoren 
waarmee ijkpunten en beste praktijken 
kunnen worden vastgesteld;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. kijkt uit naar het bovengenoemde 
voorstel van de Commissie voor een 
Richtlijn, die kwaliteits- en 
veiligheidseisen moet vastleggen voor het 
doneren, verkrijgen, testen, bewaren, 
vervoeren en distribueren van organen 
binnen de EU; benadrukt echter dat het 

Schrappen
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komende wetgevingskader geen 
buitensporige administratieve last voor de 
lidstaten met zich mee mag brengen; wijst 
erop dat het nieuwe wetgevingdocument 
de inspanningen van de lidstaten moet 
aanvullen en versterken om een actieve en 
doeltreffende coördinatiemethode te 
verwezenlijken zonder de invoering of 
handhaving van strengere regels in de 
weg te staan;

Or. en

Amendement 10
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is derhalve van mening dat het 
tekort aan organen alleen kan worden 
aangepakt met een globale strategie op 
nationaal en communautair niveau om 
het aantal postmortale donaties na 
intreding van de hersendood of een 
hartstilstand te optimaliseren, het aantal 
donaties van levende donoren te verhogen 
en de criteria voor donaties uit 
een"ruimer" bestand uit te breiden; 

Or. fr

Amendement 11
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. stelt vast dat systemen in het kader 
waarvan burgers de mogelijkheid krijgen 
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zich in aansluiting op een bepaalde 
administratieve procedure, zoals het 
aanvragen van een paspoort of een 
rijbewijs, als orgaandonor op te geven, 
succesvol zijn; verzoekt de lidstaten met 
klem de invoering van dit soort systemen 
serieus in overweging te nemen, zodat 
meer mensen zich als donor laten 
registreren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het belangrijk is dat er 
geen wettelijke beperkingen mogen zijn
voor het gebruik van, voor therapeutische 
doeleinden beschikbare organen en dat de 
samenleving vertrouwen heeft in de 
donatie- en transplantatiesystemen, zodat 
gewaarborgd wordt dat er geen beschikbare 
organen worden verspild;

4. is van mening dat het belangrijk is dat er 
voor het gebruik van, voor therapeutische 
doeleinden beschikbare organen, een 
duidelijk rechtskader wordt vastgesteld en 
dat de samenleving vertrouwen heeft in de 
donatie- en transplantatiesystemen, zodat 
gewaarborgd wordt dat er geen beschikbare 
organen worden verspild;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met de activiteiten van 
Eurotransplant en Scanditransplant, 
maar wijst erop dat de uitwisseling van 
organen buiten deze systemen om en 
tussen deze beide systemen vooral met het 
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oog op patiënten in kleine landen 
aanzienlijk verbeterd moet worden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 (hernummering)

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de herkenning van 
potentiële donoren een van de belangrijkste 
stappen in het proces van de postmortale 
orgaandonatie is; benadrukt dat de 
aanwijzing van een aanspreekpartner voor 
donaties in een ziekenhuis (de 
transplantatiecoördinator) die tot taak heeft 
een proactief donoropsporingsprogramma 
op te zetten en het gehele 
orgaandonatieproces te optimaliseren, de 
belangrijkste stap is om meer donoren op te 
sporen en te werven;

6 bis. onderstreept dat de herkenning van 
potentiële donoren een van de belangrijkste 
stappen in het proces van de postmortale 
orgaandonatie is; benadrukt dat de 
aanwijzing van een aanspreekpartner voor 
donaties in een ziekenhuis (de 
transplantatiecoördinator) die tot taak heeft 
een proactief donoropsporingsprogramma 
op te zetten en het gehele 
orgaandonatieproces te optimaliseren, de 
belangrijkste stap is om meer donoren op te 
sporen en te werven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de donatie vrijwillig en 
onbaatzuchtig moet zijn en binnen een 
nauwkeurig vastgelegd juridisch en ethisch 
kader moet verlopen;

10. onderstreept dat de donatie vrijwillig 
niet-betaald en onbaatzuchtig moet zijn en 
binnen een nauwkeurig vastgelegd 
juridisch en ethisch kader moet verlopen;

Or. en
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Amendement 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. steunt maatregelen die de bescherming 
van levende donoren tot doel hebben en 
waarborgen dat de orgaandonatie 
onbaatzuchtig en vrijwillig plaatsvindt en 
betaling uitsluitend bedoeld is als 
compensatie, die strikt beperkt blijft tot 
vergoeding van de onkosten en 
ongemakken die met de donatie gepaard 
gaan; dringt er bij de lidstaten op aan de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
compensatie mag worden verleend;

12. steunt maatregelen die de bescherming 
van levende donoren tot doel hebben en 
waarborgen dat de orgaandonatie 
onbaatzuchtig en vrijwillig plaatsvindt en 
betaling uitsluitend bedoeld is als 
compensatie, die strikt beperkt blijft tot 
vergoeding van de onkosten die uit een
donatie voortvloeien, zoals reiskosten, 
kosten voor kinderopvang, gederfde 
inkomsten of genezingskosten, en dat 
financiële prikkels of nadelen voor 
potentiële donoren verboden zijn; dringt er 
bij de lidstaten op aan de voorwaarden vast 
te stellen waaronder compensatie mag 
worden verleend;

Or. en

Amendement 17
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat permanente educatie 
een essentieel onderdeel van de 
communicatiestrategieën van de lidstaten 
op dit gebied moet zijn; stelt met name 
voor dat mensen aangemoedigd worden 
over orgaandonatie te praten en hun 
wensen in verband met donatie aan hun 
naaste familieleden kenbaar te maken; stelt 
vast dat niet meer dan 41% van de 
Europese burgers met hun familieleden 
over orgaandonatie hebben gesproken;

15. onderstreept dat permanente educatie 
een essentieel onderdeel van de 
communicatiestrategieën van de lidstaten 
op dit gebied moet zijn; stelt met name 
voor dat mensen beter voorgelicht en 
aangemoedigd worden over orgaandonatie 
te praten en hun wensen in verband met 
donatie aan hun naaste familieleden 
kenbaar te maken; stelt vast dat niet meer 
dan 41% van de Europese burgers met hun 
familieleden over orgaandonatie hebben 
gesproken;
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Or. fr

Amendement 18
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten het potentiële 
donoren door de mogelijkheid van on-
lineregistratie in een nationaal en/of 
Europees donorregister gemakkelijker te 
maken zich bereid te verklaren tot 
orgaandonatie, om de procedures voor de 
vaststelling van de bereidheid tot 
orgaandonaties te versnellen;

Or. fr

Amendement 19
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de lidstaten voorts er door 
middel van een aanvulling in de vorm van 
een verwijzing of een symbool op het 
identiteitsbewijs of het rijbewijs voor te 
zorgen dat de houder gemakkelijker als 
orgaandonor kan worden herkend;

Or. fr

Amendement 20
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het potentieel aan 
postmortale donaties door de invoering van 
doeltreffende systemen voor de vaststelling 
van orgaandonoren en door bevordering 
van de transplantatiecoördinatoren in 
Europese ziekenhuizen volledig te 
benutten; verzoekt de lidstaten het gebruik 
van organen van donoren die aan "ruimere" 
criteria worden onderworpen te evalueren, 
waarbij kwaliteits- en veiligheidsaspecten
niet uit het oog mogen worden verloren;

17. verzoekt de lidstaten het potentieel aan 
postmortale donaties door de invoering van 
doeltreffende systemen voor de vaststelling 
van orgaandonoren en door bevordering 
van de transplantatiecoördinatoren in 
Europese ziekenhuizen volledig te 
benutten; verzoekt de lidstaten het gebruik 
van organen van donoren die aan "ruimere" 
criteria worden onderworpen te evalueren 
en uit te breiden, waarbij de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen worden 
gehandhaafd en het risico van afstoting 
met name dank zij de jongste vooruitgang 
op het gebied van de biotechnologie wordt 
verminderd;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het potentieel aan 
postmortale donaties door de invoering van 
doeltreffende systemen voor de vaststelling 
van orgaandonoren en door bevordering 
van de transplantatiecoördinatoren in 
Europese ziekenhuizen volledig te 
benutten; verzoekt de lidstaten het gebruik 
van organen van donoren die aan "ruimere" 
criteria worden onderworpen te evalueren, 
waarbij kwaliteits- en veiligheidsaspecten 
niet uit het oog mogen worden verloren; 

17. verzoekt de lidstaten het potentieel aan 
postmortale donaties door de invoering van 
doeltreffende systemen voor de vaststelling 
van orgaandonoren en door bevordering 
van de transplantatiecoördinatoren in 
Europese ziekenhuizen volledig te 
benutten; verzoekt de lidstaten het gebruik 
van organen van donoren die aan "ruimere" 
criteria worden onderworpen (d.w.z. van 
oudere donoren of van personen die aan 
bepaalde ziekten lijden) te evalueren, 
waarbij de bescherming van donoren en 
ontvangers en de kwaliteits- en 
veiligheidsaspecten niet uit het oog mogen 
worden verloren; 

Or. en
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Amendement 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten op aan het 
bevorderen van donaties van levende 
donoren als aanvulling op postmortale 
donaties te onderzoeken;

18. onderstreept dat donaties bij leven als 
een aanvulling op post-mortemdonaties 
moeten worden beschouwd en alleen 
mogen worden toegepast als een laatste 
redmiddel in gevallen waarin er geen 
geschikt alternatief, zoals organen van 
een overleden donor, beschikbaar is; 
raadt de lidstaten, in verband met het 
impliciete gevaar van uitbuiting, aan 
donaties van levende personen alleen toe 
te staan voor naaste verwanten en 
echtgenoten; dringt erop aan dat in 
lidstaten die donaties van levende 
personen uitbreiden tot andere 
categorieën, strenge regels moeten gelden 
om te voorkomen dat mensen wegens een 
donatie onder druk gezet of daarvoor 
betaald worden;

Or. en

Amendement 23
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de lidstaten op aan het 
bevorderen van donaties van levende 
donoren als aanvulling op postmortale 
donaties te onderzoeken;

18. dringt er bij de lidstaten op aan het 
bevorderen van donaties van levende 
donoren alleen als een laatste redmiddel te 
onderzoeken in gevallen waarin er geen 
geschikte alternatieven, zoals de 
beschikbaarheid van een orgaan van een 
overleden donor, zijn;
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Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat levende donoren 
volgens de hoogste medische normen en 
zonder enigerlei vorm van kosten 
behandeld moeten worden, wanneer zich 
een medisch probleem voordoet dat door 
het transplantatieproces is veroorzaakt, en 
dat elk verlies van inkomsten als gevolg 
van de transplantatie of van een medisch 
probleem voorkomen moet worden; wijst 
er met nadruk op dat donoren in het 
kader van het sociaal stelsel tegen 
discriminatie moeten worden beschermd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat er een verband bestaat 
tussen het tekort aan en de handel in 
organen en mensenhandel waarbij het 
gaat om verwijdering van organen; wijst 
erop dat elk commercieel gebruik van 
organen waardoor een rechtvaardige 
toegang tot transplantatie onmogelijk 
wordt onethisch is, niet strookt met de 
meest elementaire menselijke waarden, 
strijdig is met artikel 21 van het Verdrag 
inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde en verboden is krachtens 

23. wijst erop dat elk commercieel gebruik 
van organen waardoor een rechtvaardige 
toegang tot transplantatie onmogelijk 
wordt onethisch is, niet strookt met de 
meest elementaire menselijke waarden, 
strijdig is met artikel 21 van het Verdrag 
inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde en verboden is krachtens 
artikel 3, lid 2 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 
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artikel 3, lid 2 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;
benadrukt dat deze praktijken beter onder 
controle kunnen worden gehouden als het 
aanbod van organen in de lidstaten groter 
wordt, omdat burgers van de Europese 
Unie dan niet langer buiten de EU, en 
buiten de in de lidstaten geldende 
wettelijke en ethische randvoorwaarden 
om, behoeven te proberen een orgaan te 
bemachtigen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat tussen het tekort aan 
en de handel in organen en 
mensenhandel die tot doel heeft organen 
te verwijderen een tweevoudig verband 
bestaat: ten eerste zou door een groter 
aanbod van organen in de lidstaten een 
beter toezicht op dit soort praktijken 
mogelijk worden, omdat EU-burgers niet 
langer buiten de EU op zoek zouden 
hoeven te gaan naar een orgaan, en ten 
tweede wordt de geloofwaardigheid van 
het voor orgaandonaties geldende 
rechtskader door deze illegale praktijken 
ernstig ondermijnd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. wijst nogmaals op de 
aanbevelingen in het verslag-Adamou 
inzake orgaandonatie en transplantatie1

en is van mening dat de Commissie 
daarmee bij het opstellen van het 
actieplan volledig rekening moet houden; 
wijst er nadrukkelijk op dat de Commissie 
en Europol zich beter bewust moeten 
worden van dit probleem;
1Resolutie van het Europees Parlement van 22 
april 2008 over orgaandonatie en -transplantatie: 
beleidsmaatregelen op EU-niveau 
(2007/2210(INI))

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. onderstreept dat de 
Wereldgezondheidsvergadering, die in 
mei 2010 wordt gehouden, van groot 
belang is en verzoekt de Commissie en de 
Raad met klem zich op WHO-niveau 
resoluut in te zetten voor het beginsel van 
vrijwillige en onbetaalde donaties;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. verwelkomt de gezamenlijke 
studie van de Raad van Europa en de 
Verenigde Naties over de handel in 
organen, weefsels en cellen en 
mensenhandel die tot doel heeft organen 
te verwijderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 sexies. wijst op het verslag van David 
Matas en David Kilgour "Bloody Harvest. 
The killing of the Falun Gong for their 
organs" (Bloedige oogst. Orgaanroof van 
levende Falun-Gong-aanhangers), en 
verzoekt de Commissie het Parlement en 
de Raad een verslag over de daarin 
vervatte aantijgingen voor te leggen;

Or. en

Amendement 31
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. veroordeelt ten zeerste het gedrag 
van enkele organisaties in de 
gezondheidszorg, die patiënten 
aanmoedigen om deel te nemen aan het 
transplantatietoerisme en verzoekt de 
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lidstaten dit soort gedrag streng te 
bewaken en te bestraffen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. onderstreept dat patiënten die op 
illegale wijze in het bezit zijn gekomen 
van een orgaan niet van de 
gezondheidszorg in de Europese Unie 
kunnen worden uitgesloten; wijst erop dat 
- zoals ook in andere gevallen - een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
de bestraffing wegens illegale praktijken 
en de noodzaak van een behandeling;

Or. en

Amendement 33
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. erkent de belangrijke rol van 
nazorg na een transplantatie voor het 
succes van transplantaties, met inbegrip 
van de toepassing van adequate 
therapieën tegen afstoting; erkent dat een 
optimale inzet van therapieën tegen 
afstoting kan leiden tot een betere 
gezondheidstoestand van de patiënt op de 
lange termijn en een betere 
overlevingskans van het transplantaat, 
waardoor dan weer meer organen 
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beschikbaar komen omdat de 
transplantatie in minder gevallen moet 
worden herhaald, en verklaart dat de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 
patiënten toegang hebben tot de beste 
behandelingsmogelijkheden;

Or. en


