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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europoje transplantacijos laukiančių pacientų poreikiai nepatenkinami dėl esamo 
riboto ir mirusių, ir organus paaukoti norinčių gyvų donorų organų skaičiaus,

B. kadangi skirtingų valstybių narių nacionalinė organų donorystės ir transplantacijos 
politika ir teisinis pagrindas dėl įvairių teisinių, kultūrinių, administracinių ir 
organizacinių veiksnių labai skiriasi,

1. ragina Komisiją patvirtinti, inter alia, naudojantis savo poveikio įvertinime pateikiamais 
duomenimis (SEC(2008)2956), ar nacionalinių teisės aktų, susijusių su skirtingomis 
sutikimo paaukoti mirusių asmenų organus sistemomis, skirtingumas yra kliūtis organų 
donorystei;

2. ragina valstybes nares ištirti, kokią naudą siekiant didesnio organų transplantacijų 
skaičiaus duotų donorystė taikant vadinamąją sutikimo prezumpcijos sistemą; mano, kad 
taikant minėtą sistemą visiškai išsaugoma donoro teisė apsispręsti, kadangi piliečiai gali 
pasirinkti, ar likti sistemoje, ar ne;

3. pabrėžia, kad glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas yra ypač svarbus; siūlo 
aktyviau keistis pažangiąja patirtimi donorystės ir transplantacijos srityse; prašo valstybes 
nares apsvarstyti galimybę panaikinti organų gabenimo per valstybių sienas suvaržymus; 
mano, kad valstybėse narėse taikant lanksčią organų transplantacijos, keitimosi organais, 
organų įvežimo ir išvežimo sistemą galima būtų išgelbėti daug gyvybių, nes didesniam 
skaičiui žmonių būtų randami tinkami donorai;

4. pabrėžia, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą organų donorystės ir 
transplantacijos klausimais, nes tai gali padėti identifikuoti organų donorus ir taip 
padidinti organų prieinamumą; taigi ragina Komisiją, valstybes nares ir pilietinę 
visuomenę struktūriškai stiprinti organų donorystės skatinimą;

5. mano, kad reikia tinkamai užtikrinti, kad donoras būtų apsaugotas garantuojant jam 
anonimiškumą ir konfidencialumą ir kad tuo pat metu medicinos tikslais būtų užtikrinta 
galimybė atsekti donorų organus, siekiant, kad už organus nebūtų atlyginama ir nevyktų
nelegali prekyba jais;

6. pabrėžia, kad nelegali prekyba organais, donorų organų verslas ir „transplantacijos 
turizmas“ laužo lygybės, teisingumo ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir pažeidžia 
nesavanaudiškos donorystės etiką;

7. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų intensyviau bendradarbiauti pasitelkdamos Interpolą 
ir Europolą, siekdamos efektyviau spręsti nelegalios prekybos organais problemą;
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8. mano, kad kovoti su nelegalia prekyba organais privalo ne vien tik Europos Sąjunga. 
Valstybės narės taip pat turėtų imtis priemonių šiam tikslui pasiekti, pavyzdžiui, mažinti 
paklausą, efektyviau propaguoti organų donorystę, taikyti griežtus teisės aktus dėl gyvų, 
giminystės ryšiais nesusijusių donorų, užtikrinti nacionalinių registrų ir laukiančiųjų 
sąrašų skaidrumą, nustatyti teisminę medikų atsakomybę už pažeidimų nustatymą ir 
dalytis informacija;

9. ragina valstybes nares pradėti taikyti neetiškų ar neteisėtų veiksmų, ypač susijusių su 
sprendimais dėl organų įsigijimo ir transplantacijos, atsekimo ir tokių veiksmų pavojaus 
ribojimo standartines veiklos procedūras.
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