
AD\711162LV.doc PE398.622v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2007/2210(INI)

28.2.2008

ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par orgānu ziedošanu un transplantāciju: politikas pasākumi ES līmenī
(2007/2210(INI))

Atzinumu sagatavoja: Edit Bauer



PE398.622v02-00 2/6 AD\711162LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\711162LV.doc 3/6 PE398.622v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā pašlaik Eiropā gaidīšanas sarakstos, lai iegūtu nepieciešamo transplantātu, iekļauti 
vairāk nekā 60 000 pacientu, un pastāvīga transplantējamo orgānu trūkuma dēļ visai 
daudzi pacienti nomirst;

B. tā kā pašlaik neeksistē visaptveroša Eiropas Savienības mēroga datubāze, kurā tiktu 
apkopoti visi no dalībvalstu datubāzēm/reģistriem un starptautiskām organizācijām 
iegūtie nepieciešamie dati par ziedošanai un transplantēšanai paredzētiem orgāniem vai 
par dzīviem un mirušiem donoriem;

C. tā kā četras dalībvalstis joprojām nav ratificējušas Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, piecas dalībvalstis nav 
ratificējušas tai pievienoto Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar 
sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu (Palermo protokolu), un 
deviņas dalībvalstis nav ratificējušas ANO Bērna tiesību konvencijai pievienoto 
Fakultatīvo protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju;

D. tā kā, kaut arī pēc pašreizējām aplēsēm orgānu tirdzniecība aizņem salīdzinoši nelielu 
daļu no visiem nelegālās tirdzniecības veidiem, orgānu un audu tirdzniecība tomēr kļūst 
par arvien lielāku globālu problēmu — tā norisinās gan valsts, gan starptautiskā mērogā 
un turpina pastāvēt pieprasījuma dēļ (lēš, ka nelikumīgas orgānu un audu tirdzniecības 
gadījumu skaits Eiropā ik gadu sasniedz 150–250);

E. tā kā orgānu un audu tirdzniecība ir cilvēku tirdzniecības paveids, līdz ar to — nopietns 
cilvēka pamattiesību, īpaši cilvēka cieņas un fiziskās neaizskaramības, pārkāpums, kurš 
var graut iedzīvotāju ticību likumīgai orgānu transplantācijas sistēmai un kura dēļ arī 
turpmāk var būt vērojams brīvprātīgi ziedotu audu un orgānu trūkums;

F. tā kā pieredze liecina, ka ar tiesību sistēmām, kas paredz iepriekšējas saskaņošanas 
procedūras („opt-in” vai „opt-out”), netiek panākti būtiski atšķirīgi rezultāti orgānu 
ieguves un transplantācijas jomā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izstrādāt tiesisku regulējumu attiecībā uz orgānu 
ziedošanas un transplantācijas drošumu un kvalitāti un pieprasa elastīgu pieeju, nosakot 
standarta prasību minimumu, ņemot vērā, ka zināmos apstākļos transplantācija var glābt 
pacienta dzīvību, tādēļ šādā gadījumā var tikt pieļauts lielāks risks nekā audu un šūnu 
gadījumā pieļaujamais risks;

2. aicina dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas, ratificējušas un īstenojušas Eiropas 
Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, kā arī Palermo protokolu, veikt 
minētās procedūras;

3. aicina Komisiju un Padomi atjaunināt rīcības plānu cīņai pret cilvēku tirdzniecību un 



PE398.622v02-00 4/6 AD\711162LV.doc

LV

iekļaut tajā rīcības plānu cīņai pret orgānu tirdzniecību, lai varētu stiprināt sadarbību starp 
iesaistītajām iestādēm;

4. turklāt pieprasa, lai rīcības plānā būtu sniegtas norādes uz ticamu un pārbaudītu 
informāciju par nelegāli tirgoto orgānu daudzumu, veidu un izcelsmi;

5. aicina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi un informāciju orgānu ziedošanas un 
transplantācijas jomā, īpaši uzsverot pozitīvo pieredzi un rezultātus, ko orgānu ieguves un 
transplantācijas jomā guvusi Spānija;

6. mudina dalībvalstis saglabāt un uzlabot gaidīšanas sarakstu pārredzamību un drošumu, 
stingri prasot gan cīnīties pret pārkāpumiem, gan nodrošināt orgānu izsekošanas iespēju, 
vienlaikus garantējot donoru un saņēmēju anonimitāti;

7. mudina dalībvalstis aicināt primārās aprūpes ārstus jau laikus risināt attiecīgas sarunas ar 
pacientiem, lai palīdzētu tiem izdarīt apzinātu izvēli attiecībā uz reģistrēšanos donoru 
reģistrā, mazinātu nepamatotas bailes un tādējādi panāktu donoru skaita pieaugumu;

8. mudina dalībvalstis — lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību un nepieļautu nelikumīgas 
orgānu tirdzniecības vai donoru ietekmēšanas iespēju — pieņemt vai saglabāt stingras 
tiesību normas attiecībā uz dzīvu donoru ziedoto orgānu transplantāciju, ja donors nav 
pacienta piederīgais; tādējādi ziedojumi no dzīviem donoriem, kuri nav pacientu 
piederīgie, varētu notikt tikai saskaņā ar valstu tiesību aktos definētiem noteikumiem un 
saņemot atbilstošas neatkarīgas iestādes atļauju;

9. aicina Komisiju cīnīties pret orgānu un audu tirdzniecību, kas saistīta ar trešām valstīm, 
uzskatot, ka ir nepieciešams vispārējs orgānu un audu tirdzniecības aizliegums, tostarp 
aizliedzot transplantēt orgānus un audus, kas iegūti no nepilngadīgajiem, personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem vai ieslodzītajiem, kuriem izpildīts nāvessods; aicina 
Komisiju un dalībvalstis palielināt starptautiskās sabiedrības informētību par šo 
jautājumu;

10. mudina dalībvalstis vajadzības gadījumā veikt grozījumus kriminālkodeksā, lai 
nodrošinātu, ka par orgānu tirdzniecību atbildīgās personas attiecīgi sauc pie atbildības, 
tostarp paredzot sankcijas arī pret medicīnas darbiniekiem, kuri iesaistīti nelegālas 
tirdzniecības ceļā iegūtu orgānu transplantācijā, un vienlaikus darīt visu iespējamo, lai 
atturētu potenciālos orgānu saņēmējus no mēģinājumiem nelegāli iegādāties orgānus un 
audus; tostarp jāapsver iespēja paredzēt Eiropas Savienības iedzīvotājiem 
kriminālatbildību par orgānu iegādi Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām;

11. rosina Komisiju un dalībvalstis, sadarbojoties ar „donorvalstīm” un izmantojot Eiropola 
un Interpola palīdzību, veikt nepieciešamo izmeklēšanu, lai atklātu orgānu tirdzniecības 
gadījumus un sagrautu orgānu tirdzniecības tīklus;

12. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai atturētu veselības aprūpes 
speciālistus veicināt orgānu un audu tirdzniecību (piemēram, vēršot pacienta uzmanību uz 
kādu ārvalstu transplantācijas dienestu, kurš varētu būt iesaistīts orgānu tirdzniecībā), un 
lai atturētu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējus finansiāli vai citā veidā 
atbalstīt darbības, kas tieši vai netieši veicinātu orgānu tirdzniecību;
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13. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai visos gadījumos, kad audus un orgānus ziedo dzīvi 
donori, būtu nepieciešams saņemt šo donoru nepārprotamu un pilnīgu likumisko 
piekrišanu;

14. mudina dalībvalstis nodrošināt, lai dzīvajiem donoriem nebūtu jāpiedzīvo diskriminācija, 
jo īpaši no apdrošināšanas sistēmu puses;

15. mudina dalībvalstis garantēt dzīvajiem donoriem sociālās apdrošināšanas izmaksu 
kompensācijas;

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai orgānu ieguves un transplantācijas finansēšanai būtu paredzēta 
īpaša budžeta pozīcija, jo pretējā gadījumā transplantāciju veikšana slimnīcām varētu būt 
finansiāli neizdevīga;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis rosināt un atbalstīt zinātnisko pētniecību audu un orgānu 
transplantācijas jomā;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis vairot sabiedrības izpratni par orgānu ziedošanas 
nepieciešamību, visā Eiropā īstenojot piemērotu izpratnes veidošanas kampaņu; atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu ieviest Eiropas donora apliecību, kuru varētu izmantot arī kā 
instrumentu sabiedrības izpratnes veicināšanai; aicina dalībvalstis atbalstīt šo iniciatīvu;

19. aicina Komisiju apsvērt iespēju tālāk attīstīt un paplašināt orgānu ziedošanas tematikai 
veltīto Eiropas tīmekļa vietni www.eurodonor.org (un/vai www.eurocet.org), kā arī 
attiecīgo PVO tīmekļa vietni (www.transplant-observatory.org), darot tās pieejamas visās 
ES dalībvalstīs un visās oficiālajās valodās, lai šādā veidā sniegtu visu būtisko 
informāciju un datus par orgānu ziedošanu un transplantāciju;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot Viseiropas datubāžu un informācijas apmaiņas 
tīklu vai atbalstīt jau pastāvoša tīkla darbību, lai varētu savstarpēji saistīt valstu datubāzes 
un radīt platformu ātrai vispusīgu datu apmaiņai par orgānu ziedojumiem un 
transplantāciju un par dzīviem un mirušiem donoriem;

21. uzskata, ka dalībvalstīm jānodrošina savu tiesībaizsardzības iestāžu personāla un 
medicīnas darbinieku apmācība par orgānu tirdzniecības jautājumiem, lai ziņotu policijai 
par visiem zināmajiem gadījumiem.
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