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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, na Europa, as necessidades dos doentes em matéria de transplantes não 
são cobertas devido ao limitado número de órgãos de pessoas mortas e de dadores 
altruístas vivos,

B. Considerando que as políticas nacionais e o quadro regulamentar em matéria de dádivas e 
transplantes variam consideravelmente entre os Estados-Membros, de acordo com 
diferentes factores de carácter jurídico, cultural, administrativo e organizacional,

1. Exorta a Comissão a verificar, nomeadamente através dos dados contidos na sua própria 
avaliação de impacto (SEC (2008) 2956), se as divergências entre as legislações 
nacionais sobre os diferentes sistemas de consentimento para a dádiva dos órgãos de uma 
pessoa morta constituem um obstáculo à dádiva de órgãos;

2. Solicita aos Estados-Membros que analisem os benefícios da aplicação de um sistema de 
dádiva por "presunção de consentimento", como meio de multiplicar as possibilidades de 
transplantes de órgãos; considera que este sistema preserva plenamente a liberdade de 
consentimento do dador, já que o cidadão pode optar por se inscrever no sistema ou por 
não aderir ao mesmo;

3. Salienta que é crucial uma cooperação mais estreita entre os Estados-Membros; sugere 
que o intercâmbio das melhores práticas no domínio da dádiva e do transplante de órgãos 
seja intensificado; solicita aos Estados-Membros que considerem a hipótese do 
levantamento das restrições em matéria de transporte de órgãos a nível transfronteiriço; 
considera que a existência de um sistema flexível de transplante, intercâmbio, importação 
e exportação de órgãos entre os Estados-Membros tornaria possível salvar a vida de 
inúmeros seres humanos, permitindo que mais pessoas encontrem dadores adequados;

4. Sublinha a importância de aumentar a sensibilização do público para a dádiva e o 
transplante de órgãos, uma vez que tal pode facilitar a identificação dos dadores de 
órgãos e assim aumentar a disponibilidade de órgãos; por conseguinte, convida a 
Comissão, os Estados-Membros e a sociedade civil a melhorarem estruturalmente a 
promoção da dádiva de órgãos;

5. Considera necessário assegurar um adequado equilíbrio entre, por um lado, a protecção 
do dador em termos de anonimato e confidencialidade e, por outro, a capacidade de 
rastrear as dádivas de órgãos para fins médicos, a fim de impedir a remuneração da 
dádiva de órgãos e o comércio e o tráfico de órgãos;

6. Salienta que o tráfico de órgãos, o mercantilismo e turismo relacionados com os 
transplantes violam os princípios da igualdade, da justiça e do respeito dos direitos 
humanos, minando a ética das dádivas altruístas;
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7. Salienta que os Estados-Membros devem intensificar a sua cooperação sob os auspícios 
da Interpol e da Europol, no sentido de abordar com maior eficácia o problema do tráfico 
de órgãos;

8. Considera que o combate ao tráfico de órgãos não deve continuar a ser da exclusiva 
responsabilidade da União Europeia. Os Estados-Membros devem igualmente tomar 
medidas para esse efeito, nomeadamente reduzindo a procura, promovendo maior 
eficácia na dádiva de órgãos, preservando uma legislação rigorosa em matéria de dadores 
vivos sem relação de parentesco, assegurando a transparência dos registos nacionais e das 
listas de espera, determinando a responsabilidade jurídica da profissão médica para 
detectar irregularidades e partilhando informações;

9. Insta os Estados-Membros a introduzir procedimentos operacionais normalizados para 
detectar actividades não éticas ou ilegais e para limitar o risco dessas actividades, 
nomeadamente no que diz respeito a decisões em matéria de colheita e de transplante de 
órgãos.
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