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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas pacientu vajadzības pēc transplantācijas netiek apmierinātas, jo ir pieejams 
pārak maz orgānu gan no mirušiem, gan brīvprātīgiem dzīviem donoriem;

B. tā kā dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras orgānu ziedošanas un transplantācijas politika un 
reglamentējošie noteikumi, jo tajās ir atšķirīgi juridiskie, kultūras, administratīvie un 
organizatoriskie nosacījumi,

1. aicina Komisiju pārbaudīt, vai atšķirības starp valstu tiesību aktiem par dažādu kārtību, 
kā saņemama piekrišana miruša cilvēka orgānu izmantošanai, nav šķērslis orgānu 
ziedošanai un šajā pārbaudē cita starpā izmantot tās veiktajā ietekmes novērtējumā 
(SEC(2008)2956) apkopotos datus;

2. aicina dalībvalstis izpētīt ieguvumus, ko varētu panākt, ieviešot orgānu ziedošanas 
prezumētās piekrišanas sistēmu un tādējādi palielinot orgānu transplantāciju skaitu; 
uzskata, ka ar šādu sistēmu tiek nodrošināta donora piekrišanas brīvība, jo iedzīvotāji var 
izlemt — palikt šai sistēmā vai izstāties no tās;

3. uzsver, ka ļoti svarīga ir dalībvalstu ciešāka sadarbība; ierosina paplašināt paraugprakses 
apmaiņu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā; aicina dalībvalstis apsvērt iespēju 
atcelt ierobežojumus orgānu transportēšanai pāri robežām; uzskata, ka daudzas dzīvības 
varētu glābt un lielāks skaits cilvēku varētu atrast piemērotu donoru, ja starp dalībvalstīm 
pastāvētu elastīga sistēma orgānu transplantācijas, orgānu apmaiņas, orgānu importa un 
eksporta jomā;

4. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, jo tas var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu pieejamību; 
tāpēc aicina Komisiju, dalībvalstis un pilsonisko sabiedrību strukturāli uzlabot orgānu 
ziedošanas veicināšanu;

5. uzskata, ka pienācīgi jālīdzsvaro donora aizsardzība, nodrošinot anonimitāti un 
konfidencialitāti, un iespēja izsekot medicīniskām vajadzībām ziedotos orgānus, lai 
novērstu orgānu ziedošanu pret atlīdzību, to pārdošanu un kontrabandu;

6. uzsver to, ka orgānu tirdzniecība, transplantācijas komercializācija un t.s. transplantāciju 
tūrisms pārkāpj vienlīdzības, taisnīguma un cilvēktiesību ievērošanas principus un grauj 
ētiskos apsvērumus, kuri ir nesavtīgas ziedošanas pamatā;

7. uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu pastiprināt Interpola un Eiropola vadītu sadarbību 
orgānu tirdzniecības problēmas efektīvākai risināšanai;

8. uzskata, ka cīņai ar orgānu tirdzniecību vajadzētu būt ne tikai Eiropas Savienības 
pienākumam. Arī dalībvalstīm vajadzētu veikt pasākumus šī mērķa sasniegšanai, tostarp 
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samazinot pieprasījumu, efektīvāk veicinot orgānu ziedošanu, nodrošinot stingrus tiesību 
aktus attiecībā uz dzīviem ar radnieciskām saitēm nesaistītiem donoriem, nodrošinot 
valstu reģistru un gaidīšanas sarakstu pārredzamību, paredzot mediķu juridisku atbildību 
par pārkāpumiem izsekojamības jomā un daloties ar informāciju;

9. aicina dalībvalstis ieviest standartizētas operatīvās procedūras neētisku vai nelikumīgu 
darbību atklāšanai un šādu darbību riska mazināšanai, jo īpaši saistībā ar lēmumiem par 
orgānu ieguvi un transplantāciju.
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