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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-bżonnijiet tal-pazjenti għal trapjant fl-Ewropa mhumiex qegħdin jiġu ssodisfati 
minħabba n-numru limitat ta' organi disponibbli kemm minn donaturi mejtin kif ukoll 
minn donaturi altruwisti ħajjin,

B. billi l-politiki nazzjonali u l-qafas regolatorju għad-donazzjonijiet u għat-trapjant ivarjaw 
konsiderevolment bejn l-Istati Membri skont il-fatturi ġuridiċi, kulturali, amministrattivi u 
organizzattivi differenti,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fost ħwejjeġ oħra, tivverifika mid-dejta li tinsab fil-
valutazzjoni tal-impatt (SEC(2008)2956) tagħha stess, jekk id-diverġenzi bejn il-liġijiet 
nazzjonali dwar is-sistemi differenti ta' kunsens għal donazzjoni minn persuna mejta 
jikkostitwixxux ostaklu għad-donazzjoni tal-organi;

2. Jitlob lill-Istati Membri biex janalizzaw il-vantaġġi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni 
ta' sistema ta' donazzjonijiet ta' 'kunsens preżunt' bħala mezz biex ikunu jistgħu jsiru 
ħafna aktar trapjanti tal-organi; iqis li sistema bħal din tħares bis-sħiħ il-libertà ta' 
kunsens tad-donaturi, billi ċ-ċittadini jistgħu jagħżlu jibqgħux fis-sistema jew joħorġux 
minnha;

3. Jisħaq fuq il-fatt li kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn l-Istati Membri hija vitali; 
jissuġġerixxi li l-iskambji tal-aħjar prattiki fil-qasam tad-donazzjoni u tat-trapjanti 
għandhom jiżdiedu; jitlob lill-Istati Membri biex iqisu t-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq it-
trasport transkonfinali ta' organi; iqis li l-eżistenza fost l-Istati Membri ta' sistema 
flessibbli għat-trapjant, skambju, importazzjoni u esportazzjoni tal-organi tista' ssalva 
ħafna nies billi tippermettilhom isibu donaturi adegwati;

4. Jenfasizza l-importanza li tiżdied is-sensibilizzazzjoni pubblika dwar id-donazzjoni u t-
trapjant tal-organi, billi din tista' tiffaċilita l-identifikazzjoni tad-donaturi tal-organi u 
b'hekk tiżdied id-disponibilità tal-organi; f'dan is-sens, jistieden lill-Kummissjoni, lill-
Istati Membri kif ukoll lis-soċjetà ċivili biex isaħħu b'mod strutturali l-promozzjoni tad-
donazzjoni tal-organi;

5. Jemmen li huwa meħtieġ li jiġi garantit li jinstab bilanċ adegwat bejn, minn naħa, il-
protezzjoni tad-donaturi f'termini ta' anonimat u riservatezza u, min-naħa l-oħra, l-abbiltà 
li jiġu rintraċċati d-donazzjonijiet tal-organi għal skopijiet mediċi, bil-għan li jiġu evitati 
r-remunerazzjoni għad-donazzjoni tal-organi kif ukoll il-kummerċ u t-traffikar tal-organi;

6. Jenfasizza li t-traffikar tal-organi, il-kummerċjalizzazzjoni tat-trapjanti u t-turiżmu tat-
trapjanti jiksru l-prinċipji ta' ekwità, ġustizzja u rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u 
jippreġudikaw l-etika tad-donazzjoni altruwistika;
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7. Jisħaq li l-Istati Membri għandhom jintensifikaw il-kooperazzjoni ta' bejniethom taħt l-
awspiċji tal-Interpol u tal-Europol sabiex jindirizzaw il-problema tat-traffikar tal-organi 
b'mod iktar effikaċi;

8. Jemmen li l-ġlieda kontra t-traffikar tal-organi ma għandhiex tibqa' r-responsabbiltà tal-
Unjoni Ewropea biss. L-Istati Membri wkoll għandhom jieħdu miżuri għal dak il-għan, 
fosthom li jnaqqsu d-domanda, jippromwovu d-donazzjoni ta' organi b'mod iktar effikaċi, 
iżommu leġiżlazzjoni stretta fir-rigward tad-donaturi ħajjin li ma jkunux familjari, 
jiggarantixxu t-trasparenza tar-reġistri nazzjonali u tal-listi ta' stennija, jistabbilixxu r-
responsabbiltà ġuridika tal-professjoni medika għar-rintraċċar tal-irregolaritajiet kif ukoll 
jaqsmu l-informazzjoni;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu proċeduri operattivi standard għar-rintraċċar 
ta' attivitajiet illegali u li jmorru kontra l-etika u għal-limitazzjoni tar-riskju ta' attivitajiet 
bħal dawn, partikolarment b'rabta mad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-ksib u tat-trapjant ta' 
organi.
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