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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 60 000 ασθενείς που έχουν ανάγκη 
μοσχευμάτων βρίσκονται σε λίστες αναμονής σε ολόκληρη την Ευρώπη και θεωρώντας
ότι πολλοί ασθενείς πεθαίνουν λόγω της χρόνιας έλλειψης οργάνων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει μία γενική βάση δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον 
αφορά τα όργανα που έχουν διατεθεί για δωρεές και μεταμοσχεύσεις, ή όσον αφορά 
τους ζωντανούς και νεκρούς δότες από υφιστάμενες εθνικές βάσεις δεδομένων ή 
μητρώα και διεθνείς οργανισμούς των κρατών μελών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, πέντε κράτη 
μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων 
Εθνών για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών ("Πρωτόκολλο του Παλέρμο"), και εννέα κράτη μέλη δεν έχουν 
ακόμη κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και
την παιδική πορνογραφία,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ σημερινές εκτιμήσεις θέτουν το εμπόριο οργάνων σε 
σχετικά χαμηλό επίπεδο μεταξύ όλων των μορφών εμπορίας, η εμπορία οργάνων και 
ιστών ανθρώπινης προέλευσης αρχίζει να αποκτά ολοένα και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα 
ως πρόβλημα το οποίο εκδηλώνεται εντός των εθνικών συνόρων αλλά και 
διασυνοριακά και βασίζεται στη ζήτηση (εκτιμάται ότι στην Ευρώπη απαντώνται
ετησίως από 150 έως 250 περιπτώσεις),

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης
αποτελεί μία μορφή εμπορίας ανθρωπίνων όντων η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας, είναι δε δυνατόν να 
κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμιμο καθεστώς που διέπει τη
μεταμόσχευση οργάνων, κάτι που ενδεχομένως οδηγήσει σε μεγαλύτερες ελλείψεις 
στην προσφορά μοσχευμάτων από εθελοντές δότες οργάνων και ιστών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία καταδεικνύει ότι τα νομικά πλαίσια 
που βασίζονται στη δήλωση της ρητής αποδοχής ("opt-in") ή στη δήλωση της 
εξαίρεσης ("opt-out") δεν παρουσιάζουν πολύ ουσιαστικές διαφορές ως προς τα 
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προμήθεια και τη μεταμόσχευση οργάνων,

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προετοιμάσει νομικό πλαίσιο για την 
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ασφάλεια και την ποιότητα στη δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, και ζητεί να 
καθοριστούν με πνεύμα ευελιξίας ελάχιστες απαιτήσεις, έχοντας υπόψη ότι η 
μεταμόσχευση θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του ασθενούς και, για τον λόγο αυτό, θα 
ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτό ακόμη και υψηλότερο ποσοστό κινδύνου απ' ό τι για 
ιστούς και κύτταρα·

2. καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το σχέδιο δράσεως που αφορά την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς  και το πρωτόκολλο του Παλέρμο, εάν 
δεν το έχουν ήδη πράξει·

3. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσεως για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να περιλάβουν σ' αυτό και την εμπορία 
οργάνων, ώστε να δοθεί δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των οικείων 
αρχών·

4. ζητεί επίσης στο πρόγραμμα δράσεως να γίνεται μνεία σε ορθά και ελεγμένα στοιχεία 
όσον αφορά την ποσότητα, την τυπολογία και την προέλευση οργάνων που 
λαμβάνονται μέσω των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας οργάνων και ιστών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, τονίζοντας ιδιαίτερα τις θετικές εμπειρίες και τα 
αποτελέσματα από την προμήθεια οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Ισπανία·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη 
διαχείριση ως προς την ασφάλεια των καταλόγων αναμονής, επιβάλλοντας σαφή 
απαίτηση για να εντοπίζονται οι ατασθαλίες και να διατηρείται η ιχνηλασιμότητα των 
οργάνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία τόσο του δότη όσο και του λήπτη·

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ιατροί γενικής ιατρικής να 
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους ασθενείς τους 
για να μπορούν οι τελευταίοι να επιλέγουν συνειδητά αν θα καταγράφονται ως δότες
οργάνων, για να διασκεδασθούν οι αδικαιολόγητοι φόβοι του κοινού και να αυξηθεί ως 
εκ τούτου ο αριθμός των δοτών·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να τηρούν αυστηρές νομικές διατάξεις σε 
σχέση με τη μεταμόσχευση οργάνων από ζωντανούς δότες που δεν είναι συγγενείς του 
πάσχοντος, για να υπάρχει διαφάνεια στο καθεστώς μεταμοσχεύσεων και να 
αποκλείεται το ενδεχόμενο της παράνομης πωλήσεως ή του εξαναγκασμού δωρεάς 
οργάνων· έτσι, οι δωρεές από μη συγγενείς ζωντανούς δότες θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία και μετά 
από έγκριση  κατάλληλου ανεξάρτητου φορέα·

9. ζητεί από την Επιτροπή, και σε σχέση με τα τρίτα κράτη, να καταπολεμήσει την
πρακτική της εμπορίας οργάνων και ιστών, περιλαμβανομένης και της μεταμόσχευσης 
οργάνων και ιστών από ανηλίκους, από άτομα με νοητική υστέρηση ή από 
εκτελεσθέντες κρατούμενους, πρακτική η οποία θα πρέπει να απαγορευθεί σε 
παγκόσμια κλίμακα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τη 
διεθνή κοινότητα σχετικά με το ζήτημα αυτό·
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10. προτρέπει τα κράτη μέλη, εφόσον τούτο απαιτείται, να τροποποιήσουν τους ποινικούς 
κώδικές τους για να εξασφαλισθεί ότι στους υπεύθυνους της εμπορίας οργάνων θα 
ασκείται η δέουσα ποινική δίωξη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για το ιατρικό 
προσωπικό που εμπλέκεται σε μεταμόσχευση οργάνων προερχομένων από εμπορία και 
καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να αποθαρρύνονται οι δυνάμει λήπτες από την 
αναζήτηση οργάνων και ιστών που προέρχονται από παράνομη εμπορία· θα πρέπει 
επίσης να εξετασθεί η ποινική ευθύνη των ευρωπαίων πολιτών που έχουν αγοράσει 
όργανα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με 'δωρήτριες χώρες' με 
την υποστήριξη της Europol και της Interpol για τη διεξαγωγή των απαραιτήτων 
ερευνών, τον εντοπισμό περιπτώσεων εμπορίας οργάνων και την εξάλειψη δικτύων 
λαθρεμπόρων·

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται οι 
επαγγελματίες του ιατροφαρμακευτικού κλάδου και να μην διευκολύνουν την εμπορία 
οργάνων και ιστών (ήτοι, η παραπομπή ασθενούς σε ξένη υπηρεσία μεταμοσχεύσεων 
για την οποία είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε εμπορία οργάνων) καθώς και οι φορείς 
παροχής υγειονομικής ασφάλισης από το να διευκολύνουν - οικονομικώς ή άλλως - τις 
δραστηριότητες που άμεσα ή έμμεσα προωθούν  την εμπορία οργάνων·

13 καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλες ο δωρεές ανθρώπινων ιστών και 
οργάνων από ζωντανούς δότες θα υπόκεινται στη ρητή και πλήρους νομικής ισχύος 
συναίνεση του δότη·

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ασκείται, ιδίως από τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος των ζωντανών·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την επιστροφή του κόστους κοινωνικής 
ασφάλισης στους ζωντανούς δότες·

16. τονίζει τη σημασία να χρηματοδοτείται η προμήθεια και μεταμόσχευση οργάνων από 
χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού ώστε η μεταμόσχευση οργάνων να μην συνιστά 
αντικίνητρο για τα νοσοκομεία·

17. καλεί τη Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την έρευνα 
στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε ό,τι αφορά την ανάγκη για δωρεά οργάνων με μια κατάλληλη ενημερωτική 
εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
καθιερώσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Δότη η οποία θα εξυπηρετήσει επίσης ως μέσο για 
τη μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την 
πρωτοβουλία αυτή·

19. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της 
υφιστάμενης ιστοσελίδας της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά οργάνων www.eurodonor.org
(και/ή www.eurocet.org), καθώς και την ιστοσελίδα της ΠΟΥ (www.transplant-
observatory.org) σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με 
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σκοπό την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων για τη δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων και δίκτυο επικοινωνιών, ή να υποστηρίξουν ένα ήδη υπάρχον, με σκοπό να 
συνδεθούν μεταξύ τους οι βάσεις δεδομένων των επί μέρους κρατών μελών και να 
εξοπλιστούν τα κράτη μέλη με μία πλατφόρμα για την ταχεία ανταλλαγή 
ολοκληρωμένων δεδομένων σε ό,τι αφορά τις δωρεές και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, 
καθώς και πληροφοριών για τους ζωντανούς και για τους μετά θάνατον δότες· 

21. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του ιατρικού προσωπικού σε ό,τι αφορά την
εμπορία οργάνων ώστε κάθε τέτοια περίπτωση που καθίσταται γνωστή να αναφέρεται 
στην αστυνομία.
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