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Predlog spremembe 1

Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Davida Matasa 
in Davida Kilgourja z naslovom „Krvava 
žetev. Ubijanje pripadnikov gibanja Falun 
Gong zaradi odvzema organov“,

Or. en

Predlog spremembe 2
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker v Evropski uniji trenutno ni 
skupne baze podatkov o organih, ki so 
namenjeni darovanju in presaditvi, ter o 
živih ali umrlih darovalcih, prav tako pa 
tudi ni vseevropskega sistema 
certificiranja, ki bi zagotavljal, da je 
človeško telesno tkivo pridobljeno 
zakonito,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je priznano, da je teoretično H. ker predstavlja trgovina s človeškimi 
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najboljši način boja proti trgovini s 
človeškimi organi ali trgovini z ljudmi z 
namenom odvzema njihovih organov 
povečanje števila razpoložljivih organov,

organi in z ljudmi z namenom odvzema 
njihovih organov hudo kršitev človekovih 
pravic,

Or. en

Predlog spremembe 4
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker obstaja trdna povezava med 
nezakonito trgovino z organi in trgovino z 
ljudmi z namenom odvzema organov ter 
zakonitim sistemom darovanja organov, 
saj po eni strani nezadostna 
razpoložljivost organov v zakonitem 
sistemu spodbuja nezakonita dejanja, po 
drugi strani pa nezakonite dejavnosti 
resno spodkopavajo verodostojnost 
zakonitega sistema darovanja organov,

Or. en

Predlog spremembe 5
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so med državami članicami velike 
razlike tudi v stopnjah živih darovalcev in 
ker se zdi, da nekatere države članice ne 
uresničujejo svojih možnosti glede živih 
darovalcev,

J. ker je lahko darovanje organov živih 
darovalcev koristen dodaten ukrep za 
bolnike, ki ne morejo dobiti organa, ki ga 
potrebujejo, s presaditvijo po smrti, 
vendar ob poudarku, da je darovanje 
organov živih darovalcev sprejemljivo le, 
če je mogoče izključiti vsakršno 
nezakonito dejavnost in plačilo za 
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darovanje,

Or. en

Predlog spremembe 6
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker je posledica podaljševanja 
življenjske dobe slabša kakovost organov, 
kar pogosto pomeni tudi zmanjšanje 
števila presaditev tkiv, tudi v državah 
članicah, kjer se število darovalcev 
povečuje, 

Or. fr

Predlog spremembe 7
James Nicholson

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker delo dobrodelnih in drugih 
prostovoljnih organizacij v državah 
članicah povečuje ozaveščenost o 
darovanju organov in ker njihovo 
prizadevanje v končni fazi prispeva k 
povečanju števila ljudi, ki se vpišejo v 
registre darovalcev organov,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog o vzpostavitvi
evropskega akcijskega načrta o darovanju 
in presajanju organov za obdobje 2009–
2015, ki določa sodelovalni pristop med 
državami članicami z vrsto prednostnih 
ukrepov na podlagi določitve in 
oblikovanja skupnih ciljev ter ocene 
dejavnosti darovanja in presajanja, ki bo 
temeljila na dogovorjenih kazalnikih in bo 
lahko pomagala pri določanju meril in 
odkrivanju najboljših praks;

1. pozdravlja akcijski načrt o darovanju in 
presajanju organov (2009–2015), ki ga je 
decembra 2008 sprejela Evropska 
komisija in ki določa sodelovalni pristop 
med državami članicami z vrsto 
prednostnih ukrepov na podlagi določitve 
in oblikovanja skupnih ciljev ter ocene 
dejavnosti darovanja in presajanja, ki bo 
temeljila na dogovorjenih kazalnikih in bo 
lahko pomagala pri določanju meril in 
odkrivanju najboljših praks;

Or. en

Predlog spremembe 9
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. od Komisije pričakuje omenjeni predlog 
direktive, ki mora določiti zahteve glede 
kakovosti in varnosti darovanja, 
pridobivanja, testiranja, shranjevanja, 
prevoza in distribucije organov po vsej 
EU; vseeno poudarja, da prihodnji 
zakonodajni okvir ne sme čezmerno 
upravno obremeniti držav članic; 
poudarja, da mora novi zakonodajni 
dokument dopolniti in okrepiti 
prizadevanje držav članic za doseganje 
dejavne in učinkovite metode 
usklajevanja, ne da bi s tem preprečili 
uvedbo ali ohranitev strožjih ukrepov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 10
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. zato meni, da je za soočanje z izzivom 
pomanjkanja organov potrebna globalna 
strategija na nacionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, da bi tako optimalizirali število 
darovalcev po možganski kapi ali srčnem 
zastoju, povečali število živih darovalcev 
in omilili merila za darovanje na 
„razširjeni krog darovalcev“;

Or. fr

Predlog spremembe 11
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. opozarja na uspeh programov, v 
katerih imajo državljani možnost 
neposrednega vpisa v register darovalcev 
organov pri opravljanju določenih 
upravnih postopkov, npr. pri prošnji za 
izdajo potnega lista ali vozniškega 
dovoljenja; poziva države članice, naj 
premislijo o vpeljavi tovrstnih programov 
z namenom povečanja števila ljudi v 
registrih darovalcev;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je za zagotovitev, da organi, 
namenjeni zdravljenju, ne bodo ostajali 
neporabljeni, pomembno odpraviti vse 
pravne ovire za njihovo uporabo in 
pridobiti zaupanje javnosti v sistem 
darovanja in presajanja;

4. meni, da je za zagotovitev, da organi, 
namenjeni zdravljenju, ne bodo ostajali 
neporabljeni, pomembno vzpostaviti jasno 
opredeljen pravni okvir za njihovo 
uporabo in pridobiti zaupanje javnosti v 
sistem darovanja in presajanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja dejavnosti sistemov 
Eurotransplant in Scanditransplant, 
vendar opozarja, da je mogoče znatno 
izboljšati tudi izmenjavo organov izven teh 
sistemov ter med njima, zlasti v korist 
bolnikov iz manjših držav;

Or. en

Predlog spremembe 14
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 9 (preštevilčenje)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da odkrivanje morebitnih 
darovalcev velja za enega ključnih korakov 
v postopku presaditve organa umrlega 

6a. poudarja, da odkrivanje morebitnih 
darovalcev velja za enega ključnih korakov 
v postopku presaditve organa umrlega 
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darovalca; poudarja, da je imenovanje 
odgovorne osebe za darovanje v 
bolnišnicah (koordinatorja presaditev in 
darovanja), ki ima glavno nalogo, da 
oblikuje program za proaktivno odkrivanje 
darovalcev in optimizira celotni postopek 
darovanja organov, najpomembnejši korak 
k izboljšanju odkrivanja darovalcev in 
zvišanju stopenj darovanja organov;

darovalca; poudarja, da je imenovanje 
odgovorne osebe za darovanje v 
bolnišnicah (koordinatorja presaditev in 
darovanja), ki ima glavno nalogo, da 
oblikuje program za proaktivno odkrivanje 
darovalcev in optimizira celotni postopek 
darovanja organov, najpomembnejši korak 
k izboljšanju odkrivanja darovalcev in 
zvišanju stopenj darovanja organov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da bi moralo biti darovanje 
prostovoljno in nesebično ter izvedeno v 
jasno opredeljenih pravnih in etičnih 
okvirih;

10. poudarja, da bi moralo biti darovanje 
prostovoljno, neplačano in nesebično ter 
izvedeno v jasno opredeljenih pravnih in 
etičnih okvirih;

Or. en

Predlog spremembe 16
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. podpira ukrepe, katerih namen je 
zaščita živih darovalcev in zagotavljanje, 
da je darovanje organov nesebično in 
prostovoljno ter brez vsakih plačil razen 
nadomestila, ki je strogo omejeno na 
pokritje stroškov in truda v zvezi z 
darovanjem; poziva države članice, naj 
opredelijo pogoje, pod katerimi se sme 
dodeliti nadomestilo;

12. podpira ukrepe, katerih namen je 
zaščita živih darovalcev in zagotavljanje, 
da je darovanje organov nesebično in 
prostovoljno ter brez vsakih plačil razen 
nadomestila, ki je strogo omejeno na 
poravnavo stroškov, nastalih pri 
darovanju organa, kot so potni stroški, 
stroški otroškega varstva, izguba dohodka 
ali stroški zdravljenja, ob prepovedi 
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vsakršne finančne spodbude ali škode za 
morebitnega darovalca; poziva države 
članice, naj opredelijo pogoje, pod katerimi 
se sme dodeliti nadomestilo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi moralo biti stalno 
izobraževanje ključna sestavina 
komunikacijskih strategij vseh držav članic 
na tem področju; zlasti predlaga, naj se 
ljudi spodbuja, da govorijo o darovanju 
organov in svoje želje o darovanju zaupajo 
svojim sorodnikom; ugotavlja, da je po 
ocenah le 41 % evropskih državljanov 
razpravljalo s svojo družino o darovanju 
organov;

15. poudarja, da bi moralo biti stalno 
izobraževanje ključna sestavina 
komunikacijskih strategij vseh držav članic 
na tem področju; zlasti predlaga, naj se 
ljudi bolje obvešča in spodbuja, da 
govorijo o darovanju organov in svoje želje 
o darovanju zaupajo svojim sorodnikom; 
ugotavlja, da je po ocenah le 41 % 
evropskih državljanov razpravljalo s svojo 
družino o darovanju organov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj 
poenostavijo podajanje izrecnih izjav 
državljanov o darovanju za časa življenja 
z možnostjo spletnega vpisa v nacionalni 
in/ali evropski register darovalcev, da bi 
tako pospešili postopke preverjanja 
soglasja za darovanje organov;
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Predlog spremembe 19
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. nadalje poziva države članice, naj 
poenostavijo vpisovanje posebnih navedb 
ali oznak na osebne izkaznice ali vozniška 
dovoljenja darovalcev, da bi jih lažje 
prepoznali kot take;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo možnosti darovanja organov 
umrlih darovalcev z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev 
darovalcev organov in spodbujanjem 
koordinatorjev za presaditve in darovanja v 
bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države 
članice, naj ocenijo uporabo organov t. i. 
razširjenega kroga darovalcev ob 
upoštevanju vidikov kakovosti in varnosti; 

17. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo možnosti darovanja organov 
umrlih darovalcev z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev 
darovalcev organov in spodbujanjem 
koordinatorjev za presaditve in darovanja v
bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države 
članice, naj ocenijo in pogosteje posežejo 
po organih iz „razširjenega kroga 
darovalcev“ ob uporabi najvišjih 
standardov kakovosti in varnosti zlasti 
prek najnaprednejših biotehnoloških 
razvojnih dosežkov, ki omejujejo tveganje 
zavrnitve presajenih organov;

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo možnosti darovanja organov 
umrlih darovalcev z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev 
darovalcev organov in spodbujanjem 
koordinatorjev za presaditve in darovanja v 
bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države 
članice, naj ocenijo uporabo organov t. i. 
razširjenega kroga darovalcev ob 
upoštevanju vidikov kakovosti in varnosti; 

17. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo možnosti darovanja organov 
umrlih darovalcev z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev 
darovalcev organov in spodbujanjem 
koordinatorjev za presaditve in darovanja v 
bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države 
članice, naj ocenijo uporabo organov t. i. 
razširjenega kroga darovalcev (tj. starejših 
darovalcev ali tistih, ki imajo določene 
bolezni) ob upoštevanju zaščite darovalca 
in prejemnika ter vidikov kakovosti in 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj preučijo 
možnost spodbujanja darovanja organov 
živih darovalcev kot dopolnitev darovanja 
organov umrlih darovalcev;

18. poudarja, da je treba darovanje 
organov živih darovalcev obravnavati kot 
dopolnilno k darovanju po smrti in da ga 
je treba uporabiti le kot skrajni ukrep, če 
ni drugih možnosti, torej organov 
umrlega darovalca; svetuje državam 
članicam, naj darovanje živih darovalcev 
zaradi možne nevarnosti izkoriščanja 
omogočijo le med bližnjimi sorodniki in 
zakonskimi partnerji; vztraja, da morajo 
države članice, ki darovanje živih 
darovalcev razširijo na druge skupine, 
poskrbeti za stroge predpise, da se 
prepreči vsako izvajanje pritiskov ali 
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plačevanje za darovane organe;

Or. en

Predlog spremembe 23
Oreste Rossi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj preučijo 
možnost spodbujanja darovanja organov 
živih darovalcev kot dopolnitev darovanja 
organov umrlih darovalcev;

18. poziva države članice, naj preučijo 
možnost spodbujanja darovanja organov 
živih darovalcev samo kot skrajne rešitve, 
ko ni drugih primernih možnosti, kot je 
razpoložljivost organa umrlega darovalca;

Or. it

Predlog spremembe 24
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba žive darovalce 
obravnavati v skladu z najvišjimi 
medicinskimi standardi in brez 
morebitnih denarnih stroškov zanje v 
primeru zdravstvenih težav, ki bi se 
pojavile kot posledica presaditve, prav 
tako pa se je treba izogniti kakršni koli 
izgubi dohodka, ki bi bila posledica 
presaditve ali zdravstvenih težav. 
Darovalci morajo biti zaščiteni pred 
diskriminacijo v družbenem sistemu;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da obstaja povezava med 
pomanjkanjem organov ter trgovino z 
organi in trgovino z ljudmi z namenom 
odvzema njihovih organov; poudarja, da je 
vsako tržno izkoriščanje organov, ki ne 
omogoča enakega dostopa do presaditve, 
neetično, neskladno z najbolj temeljnimi 
človeškimi vrednotami, v nasprotju s 
členom 21 Konvencije o človekovih 
pravicah v zvezi z biomedicino in 
prepovedano v skladu s členom 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah; poudarja, 
da bo povečanje razpoložljivosti organov v 
državah članicah prispevalo k boljšemu 
nadzoru teh praks, saj državljanom Unije 
ne bo več treba iskati organa zunaj EU ter 
zunaj nacionalnih zakonskih in etičnih 
okvirov;

23. poudarja, da je vsako tržno izkoriščanje 
organov, ki ne omogoča enakega dostopa 
do presaditve, neetično, neskladno z 
najbolj temeljnimi človeškimi vrednotami, 
v nasprotju s členom 21 Konvencije o 
človekovih pravicah v zvezi z biomedicino 
in prepovedano v skladu s členom 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da sta pomanjkanje 
organov in trgovina z ljudmi z namenom 
odvzema organov povezana na dva 
načina: povečana razpoložljivost organov 
v državah članicah bi pripomogla k 
boljšemu spremljanju te prakse, saj 
državljanom EU ne bi bilo več treba iskati 
organov zunaj EU, poleg tega pa 
nezakonita dejavnost resno ogroža 
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verodostojnost zakonitega sistema 
darovanja organov;

Or. en

Predlog spremembe 27
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. ponavlja priporočila za boj proti 
trgovini z organi, ki so bila predstavljena 
v Adamoujevemu poročilu o darovanju 
organov in presaditvah1, ter meni, da bi 
jih Komisija morala polno upoštevati pri 
načrtovanju akcijskega načrta; vztraja, da 
je treba okrepiti ozaveščenost o tej težavi 
tako v Komisiji kot v Europolu;
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. 

aprila 2008 o darovanju in presajanju organov: 
politični ukrepi na ravni EU (2007/2210 (INI))

Or. en

Predlog spremembe 28
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. poudarja pomen zasedanja generalne 
skupščine Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki bo potekalo maja 2010, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj si na ravni 
Svetovne zdravstvene organizacije močno 
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prizadevata za načelo prostovoljnega in 
neplačanega darovanja;

Or. en

Predlog spremembe 29
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23d. pozdravlja skupno raziskavo Sveta 
Evrope in Združenih narodov o trgovini z 
organi, tkivi in celicami ter trgovini z 
ljudmi z namenom odvzema organov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 23 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23e. opozarja na poročilo Davida Matasa 
in Davida Kilgourja z naslovom „Krvava 
žetev. Ubijanje pripadnikov gibanja Falun 
Gong zaradi odvzema organov“ in poziva 
Komisijo, naj za Evropski parlament in 
Svet pripravi poročilo o navedbah iz 
knjige;

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

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. odločno zavrača vedenje nekaterih 
zdravstvenih zavarovalnic, ki bolnike 
spodbujajo k presaditvenemu turizmu, in 
poziva države članice, naj takšno vedenje 
strogo nadzorujejo in kaznujejo;

Or. en

Predlog spremembe 32
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poudarja, da bolnikov, ki so organ 
prejeli nezakonito, ni mogoče izključiti iz 
sistema zdravstvenega varstva v Evropski 
uniji; opozarja, da je treba tako kot v 
drugih primerih kazen za nezakonito 
ravnanje strogo ločiti od potrebe po 
zdravljenju;

Or. en

Predlog spremembe 33
James Nicholson

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. priznava, da ima pri uspehu 
presaditve pomembno vlogo nega bolnika 
po presaditvi, vključno z ustreznim 
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zdravljenjem proti zavrnitvi organov; 
priznava, da lahko optimalno zdravljenje 
proti zavrnitvi prispeva k boljšemu 
dolgoročnemu zdravju bolnikov, 
preživetju presadkov in s tem boljši 
razpoložljivosti organov, saj bi se potreba 
po ponovnih presaditvah zmanjšala, ter 
ugotavlja, da morajo države članice 
bolnikom omogočiti dostop do najboljšega 
možnega zdravljenja;

Or. en


