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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât nevoile de transplant ale pacienţilor din Europa nu sunt satisfăcute din cauza 
numărului limitat de organe disponibile, provenite atât de la donatorii decedaţi, cât şi din 
partea donatorilor altruişti în viaţă;

B. întrucât politicile naţionale şi cadrul normativ pentru donări şi transplant diferă substanţial 
de la un stat membru la altul, în funcţie de diferiţi factori de natură juridică, culturală, 
administrativă şi organizaţională,

1. invită Comisia să verifice, inter alia prin intermediul datelor cuprinse în propria evaluare 
a impactului (SEC(2008)2956), dacă divergenţele dintre prevederile legislative naţionale 
referitoare la diferitele sisteme de consimţământ pentru donare în cazul unei persoane 
decedate constituie un obstacol pentru donarea de organe;

2. solicită statelor membre să analizeze beneficiile aplicării unui sistem de donare bazat pe 
„acordul prezumtiv”, ca mijloc de realizare a unui număr mai mare de transplanturi de 
organe; consideră că un astfel de sistem protejează pe deplin libertatea de consimţământ a 
donatorului, deoarece cetăţenii pot alege dacă rămân sau se retrag din acest sistem;

3. subliniază că este vitală o mai strânsă cooperare între statele membre; propune 
intensificarea schimburilor de bune practici în domeniul donării şi al transplantului; 
solicită statelor membre să analizeze posibilitatea ridicării restricţiilor privind transportul 
organelor şi în alte ţări; consideră că un sistem flexibil la nivelul statelor membre privind 
transplantul, schimbul, importul şi exportul de organe ar putea salva multe vieţi, deoarece 
un număr mai mare de persoane ar putea găsi astfel donatori compatibili;

4. subliniază importanţa creşterii gradului de sensibilizare a publicului în privinţa donării şi 
a transplanturilor de organe, întrucât astfel se poate facilita identificarea donatorilor de 
organe şi creşte, prin urmare, numărul de organe disponibile; invită, prin urmare, 
Comisia, statele membre şi societatea civilă să intensifice din punct de vedere structural 
promovarea donării de organe;

5. consideră că este necesar să se asigure un echilibru adecvat între, pe de o parte, protecţia 
donatorului în cea ce priveşte anonimitatea şi confidenţialitatea şi, pe de altă parte, 
capacitatea de a urmări donările de organe în scopuri medicale, în vederea împiedicării 
remunerării donării de organe şi a comerţului şi traficului de organe;

6. subliniază că traficul de organe, comerţul şi turismul pentru transplanturi reprezintă o 
încălcare gravă a principiilor echităţii, dreptăţii şi al respectului pentru drepturile omului 
şi subminează etica donării altruiste;
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7. subliniază că statele membre ar trebui să îşi intensifice cooperarea sub auspiciile Interpol 
şi Europol în scopul soluţionării problemei legate de traficul de organe într-un mod mai 
eficient;

8. consideră că traficul de organe nu ar trebui să mai ţină numai de responsabilitatea unică a 
Uniunii Europene; statele membre ar trebui, de asemenea, să adopte măsuri în acest scop, 
care să vizeze inclusiv reducerea cererii, promovarea mai eficientă a donării de organe, 
menţinerea unei legislaţii stricte privind donatorii vii neînrudiţi, garantarea transparenţei 
registrelor naţionale şi a listelor de aşteptare, stabilirea responsabilităţii legale a profesiei 
medicale pentru a putea depista neregulile, precum şi schimbul de informaţii;

9. invită statele membre să introducă proceduri operaţionale standard pentru descoperirea 
activităţilor neetice sau ilegale şi pentru limitarea riscului desfăşurării unor astfel de 
activităţi, în special în legătură cu deciziile privind obţinerea şi transplantul de organe.   
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