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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, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

A. billi l-Istati Membri fil-biċċa l-kbira implimentaw il-prinċipju etiku stabbilit fid-Direttiva 
2004/23/KE fejn donazzjonijiet ta’ tessuti u ċelluli għandhom ikunu bla ħlas u volontarji;

B. billi jkun mixtieq li l-Istati Membri kollha jkollhom regoli vinkolanti biex jinfurzaw dak 
il-prinċipju etiku, inkluż permezz tal-liġijiet kriminali;

C. billi, madankollu, jibqa' dubji rigward il-kompatibbiltà ta' ċerti tipi ta' kumpens ipprovduti 
b'konnessjoni mad-donazzjonijiet, ma’ dan il-prinċipju etiku, b'mod partikolari meta tali 
kumpens jiġi pprovdut lill-familjari tad-donaturi mejta;

D. billi huwa wkoll ta’ l-akbar importanza etika li tiġi żgurata, sa fejn huwa possibbli, 
provvista adegwata ta’ tessuti u ċelluli meħtieġa għal raġunijiet mediċi; billi dik il-
provvista għandha tiġi amministrata fl-interess taċ-ċittadini u għalhekk għandha tiġi 
sorveljata minn korpi pubbliċi;

E. billi d-dibattitu dwar il-kunsens preżunt għal donazzjonijiet post-mortem għandu 
jitkompla;

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu regoli vinkolati, fejn mhux diġà għamlu 
hekk, biex jinfurzaw il-prinċipju etiku li donazzjonijiet ta’ tessuti u ċelluli għandhom 
ikunu bla ħlas u volontarji;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li kwalunkwe kumpens ipprovdut lid-donaturi 
jkun kompatibbli mal-prinċipji etiċi; javża li għandha tingħata attenzjoni partikolari lil din 
il-kwistjoni fejn il-kumpens jingħata mhux lid-donatur, iżda lill-familja tad-donatur wara 
l-mewt;

3. Iqis li, sabiex jiġi segwit l-imperattiv etiku li tiġi żgurata provvista adegwata, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-possibiltà tat-twaqqif ta’ bażi 
tad-data fl-Ewropa kollha ta’ donaturi u riċevituri potenzjali sabiex il-provvista tiġi 
amministrata fl-interess ġenerali u jiġu evitati nuqqasijiet fejn possibbli;

4. Iqis li tali bażi tad-data jista’ b’mod utli jkun fiha wkoll dettalji dwar il-kunsens jew le ta’ 
donatur potenzjali għal donazzjonijiet ta’ organi fil-każ ta’ mewt, billi l-bażijiet tad-data 
tad-donaturi huma bħalissa organizzati fil-livell nazzjonali, li jfisser li ħafna drabi ma 
tkunx disponibbli informazzjoni rigward iċ-ċittadini li bbenefikaw mill-libertà tal-
moviment tagħhom;

5. Jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex isegwu l-għażla li jestendu l-prinċipju li 
donaturi potenzjali mejta huma preżunti li jagħtu kunsens għad-donazzjoni sakemm ma 
ddikkjarawx xorta oħra matul ħajjithom;


