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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. Billi d-donazzjoni u t-trapjanti ta' organi huma suġġett kumpless u partikularment delikat 
l-aktar minħabba l-implikazzjonijiet etiki importanti,

B. Billi l-politiki nazzjonali u l-qafas leġiżlattiv adottat fil-qasam tad-donazjonijiet u t-
trapianti jvarjaw b'mod notevoli fost l-Istati Membri minħabba fatturi legali, kulturali, 
amministrattivi u organizzattivi differenti,

C. billi l-Artikolu 152, paragrafu 4 tat-Trattat KE jippermetti l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet 
Komunitarji maħsuba biex jiggarantixxu sistemi ta' trapjanti aktar effiċjenti u aċċessibbli 
filwaqt li l-prinċipju tas-sussidjarità jkun irrispettat kompletament u b'mod assolut u, 
bħala konsegwenza, jkun rrispettati d-dispożizzjonijiet nazzjonali ta' kull Stat Membru 
dwar id-donazzjoni u dwar l-użu ta' organi għal skopijiet mediċi,

1. iqis li jeħtieġ li tkun eżaminata n-neċessità li jkun hemm inizjattiva leġiżlattiva biex 
tiżgura l-kwalità u s-sikurezza fuq il-livell komunitarju fil-qasam tad-donazzjonijiet u t-
trapjanti ta' organi flimkien ma' koperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri, filwaqt li 
jitqies il-qafas leġiżlattiv attwali diġà fis-seħħ f'diversi Stati ta' l-Unjoni Ewropea u l-
ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra;

2. iqis li l-ħolqien ta' strument legali komunitarju xieraq dwar id-donazzjoni u t-trapjant ta' 
organi, wara analiżi tar-rapport bejn l-ispejjeż u l-benefiċċi u evalwazzjoni ta' l-impatt 
globali filwaqt li fl-istess ħin titqies il-partikularità tat-trapjant ta' organi u l-ħidma 
mwettqa mill-Kunsill ta' l-Ewropa lilhinn mill-koperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri 
bir-rispett tad-dispożizzjonijiet nazzjonali fis-seħħ; jenfasizza li l-ebda leġiżlazzjoni 
m'għandha żżid piżijiet amministrattivi li jispustjaw ir-riżorsi ta' l-assitenza u, billi 
wieħed iżomm f'moħħu n-nuqqas ta' organi li jistgħu jkun mogħtija, kull leġiżlazzjoni trid 
tippermetti lit-tobba li jkomplu jadottaw approċċ ibbażat fuq ir-riskju biex ikun evalwat 
in-numru ta' donaturi potenzjali; 

3. jenfasizza li l-għan li s-sistemi ta' trapjant isiru aktar effiċjenti u aċċessibbli, billi tittejjeb 
is-sikurezza u l-kwalità ta' l-istess u tkun żgurata disponibilità akbar ta' organi, bir-rispett 
tal-prinċipju ta' awtodeterminazzjoni tad-donatur potenzjali, ma jistgħax jissegwa b'dannu 
għall-kwestjonijiet etiċi kuplessi marbuta mat-trapjant ta' l-organi;

4. jenfasizza li koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-Istati Membri hija kruċjali; jissuġġerixxi 
li għandu jisaħħaħ l-iskambju ta' l-aħjar prattiki eżistenti fil-qasam ta' donazzjonijiet u 
trapjanti u jawgura t-twettiq ta' bażi ta' data fuq il-livell komunitarju li għandha tintuża 
għal skop ta' donazzjonijiet u trapjanti; jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw t-
tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq it-trasport transkonfinali ta' organi, partikularment fil-każ 
fejn l-indikaturi bijoloġiċi ta' l-organu f'pajjiż jissodisfaw il-kundizzjonijiet mitluba għall-
istess organu f'pajjiżi ieħor; iqis li sistema flessibbli bejn l-Istati Membri għat-trapjant, l-
iskambju, l-importanzzjoni u l-esportazzjoni ta' organi jista' jsalva ħafna ħajjiet billi 
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jippermetti lill-persuni li jsibu donaturi adattati;

5. iqis xieraq li jkunu predisposti standards għolja bil-għan li jkunu evitati problemi mediċi, 
kirurġiċi, psikoloġiċi, soċjali jew etiċi li jistgħu jmorru kontra d-donaturi ħajjin wara li 
jsiru l-eżaminazzjonijiet neċessarji biex ikun żgurat li huma adatti biex ikunu donaturi, 
kif ukoll it-trattamenti mediċi u l-interventi kirurġiċi li jsiru minħabba d-donazzjoni, bil-
għan li jkunu minimizzati r-riskji għad-donatur;

6. jikkunsidra li jeħtieġ li jkun garantit immaniġġjar xieraq tad-donaturi li jmutu, billi jkunu 
żgurati standards xierqa ta' sikurezza u kwalità ta' l-organi mogħtija, u għal dan jawgura li 
jkun hemm l-adozzjoni ta' sistema li tippermetti it-teħid salv jekk id-donatur jirrifjuta; 
iqis li ħadd, lanqas il-konjuġi jew qarib fl-ewwel grad, ma jista' jmur kontra l-volontà tad-
donaturi kif espress;

7. jistieden lill-Istati Membri biex janalizzaw il-vantaġġi li jiġu mit-twaqqif ta' sistema ta' 
donazzjoni b' "kunsens preżunt", bħala mezz biex jiżdiedu t-trapjanti ta' l-organi; iqis li 
tali sistema tippreserva bis-sħiħ il-kunsens tad-donatur peress li ċ-ċittadini jistgħu 
jikkunsidraw jekk jissieħbux jew le fis-sistema;

8. Jemmen li jeħtieġ li jkun żgurat bilanċ xieraq bejn il-protezzjoni tad-donatur u r-rispett 
għall-anonimità, il-kunfidenzjalità u t-traċċabilità tad-donazzjonijiet ta' organi biex ikun 
evitat il-ħlas, il-kummerċ u t-traffikar ta' l-organi.
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