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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora 
dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi fl-Ewropa hemm aktar minn 60,000 pazjent li jeħtieġu trapjant u li qegħdin fil-lista 
ta' stennija, u billi numru sew ta' pazjenti jmutu minħabba nuqqas kroniku ta' organi;

B. billi attwalment fl-Unjoni Ewropea għad m'hemmx bażi tad-dejta komprensiva li tiġbor 
fiha d-dejta neċessarja kollha dwar organi destinati għad-donazzjonijiet u għat-trapjant u 
dejta, dwar donaturi ħajjin jew li mietu, minn bażijiet tad-dejta jew reġistri nazzjonali jew 
minn organizzazzjonijiet internazzjonali ta' l-Istati Membri;

C. billi erba' Stati Membri għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali, ħames Stati Membri għadhom ma 
rratifikawx il-Protokoll supplimentari tagħha għall-Prevenzjoni, it-Trażżin u l-Ikkastigar 
tat-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment Nisa u Tfal ("il-Protokoll ta' Palermo"), u disa' Stati 
Membri għadhom ma rratifikawx il-Protokoll Fakultattiv tan-NU tal-Konvenzjoni tad-
Drittijiet tat-Tfal dwar il-bejgħ, il-prostituzzjoni u l-pornografija tat-tfal;

D. billi għalkemm l-estimi attwali jqiegħdu t-traffikar ta' l-organi fuq livell relattivament 
baxx fost il-forom kollha ta' traffikar, it-traffikar ta' l-organi u t-tessuti qed isir dejjem 
iżjed problema globali li sseħħ kemm fi ħdan il-konfini nazzjonali kif ukoll lilhinn 
minnhom u qed tkun kontrollata mid-domanda (kalkolu ta' 150-250 każ fis-sena fl-
Ewropa);

E. billi t-traffikar ta' l-organi u t-tessuti hi forma ta' traffikar tal-persuni umani, li tinvolvi 
ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, u partikolarment tad-dinjità umana u ta' l-integrità 
fiżika, u tista' ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fis-sistema leġittima tat-trapjanti, u tista' 
twassal għal skarsezza akbar ta' donazzjonijiet volontarji ta' organi u tessuti;

F. billi l-esperjenza turi li s-sistemi legali li jitolbu l-kunsens "opt-in" jew "opt-out" ma 
jwasslux għal riżultati differenti ħafna fl-akkwist u fit-trapjant ta' l-organi;

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tipprepara qafas legali dwar is-
sikurezza u l-kwalità tad-donazzjoni u tat-trapjant, u jitlob sabiex ikunu definiti rekwiżiti 
ta' standards minimi b'mod flessibbli, waqt li jiġi meqjus li t-trapjant jista' jkun il-kura li 
ssalva l-ħajja tal-pazjent, u għalhekk jista' jiġi aċċettat riskju akbar minn dak aċċettat 
għat-tessuti u ċ-ċelloli;

2. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiffirmaw, jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni tal-
Kunsill ta' l-Ewropa partikolarment l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Persuni u l-Protokoll 
ta' Palermo jekk għadhom ma għamlux dan;

3. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jaġġornaw il-Pjan ta' Azzjoni dwar it-
Traffikar tal-persuni umani u jinkludu fih pjan ta' azzjoni għall-ġlieda kontra t-traffikar ta' 
l-organi, sabiex jippermettu koperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet konċernati;
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4. Jitlob, ukoll, sabiex il-pjan ta' azzjoni jkollu referenza għal dejta li tkun korretta u 
verifikata fir-rigward tal-kwantitajiet, it-tipi u l-oriġini ta' organi traffikati illegalment;

5. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħmlu skambju ta' l-aħjar prattiki u informazzjoni 
dwar id-donazzjoni ta' l-organi u t-trapjant, b'enfasi partikolari dwar l-esperjenzi u r-
riżultati pożittivi dwar l-akkwist u t-trapjant ta' l-organi fi Spanja;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex iżommu u jsaħħu t-trasparenza u s-sikurezza fl-
amministrazzjoni tal-listi ta' stennija, waqt li jimponu kundizzjoni ċara li twassal biex 
jiġu identifikati l-irregolaritajiet u tinżamm it-traċċabilità ta' l-organi, waqt li tiġi żgurata 
l-anonimità kemm tad-donatur kif ukoll ta' min jirċievi;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jagħti rwol proattiv lit-tobba responsabbli mill-kura 
ġenerali meta jitkellmu mal-pazjenti tagħhom ħalli jgħinuhom jagħmlu għażla infurmata 
dwar ir-reġistrazzjoni tad-donatur, u biex iserrħulhom moħħhom minn biżgħat mhux 
ġustifikati u b'hekk jiżdied in-numru tad-donaturi; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jadottaw u jħarsu dispożizzjonijiet legali rigorużi fir-
rigward tat-trapjanti minn donaturi ħajjin li mhumiex qraba, sabiex is-sistema tkun 
trasparenti u teskludi l-possibilità ta' bejgħ illeċitu ta' organi jew l-isfurzar tad-donaturi; 
għalhekk, id-donazzjonijiet minn donaturi li mhumiex qraba jistgħu jsiru biss taħt 
kundizzjonijiet definiti fil-liġi nazzjonali u wara awtorizzazzjoni minn entità indipendenti 
adatta;

9. Jitlob lill-Kummissjoni, fir-rigward ta' pajjiżi terzi, sabiex tiġġieled kontra prattiki ta' 
traffikar ta' organi u tessut, li għandhom ikunu projbiti b'mod universali, inklużi t-trapjant 
ta' organi u tessuti mingħand persuni minuri, persuni b'diżabilità mentali jew priġunieri 
ġġustizzjati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jissensibilizzaw il-
komunità internazzjonali dwar din il-kwistjoni;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex, fejn jeħtieġ, jemendaw il-kodiċi kriminali tagħhom 
ħalli jiżguraw li jittieħdu passi xierqa kontra dawk responsabbli għat-traffikar ta' l-organi, 
flimkien ma' sanzjonijiet għall-istaff mediku involut fi trapjant ta' organi li jinkisbu minn 
traffikar, waqt li jsir kull sforz sabiex jiġu skoraġġiti persuni, li jeħtieġu l-organi, milli 
jfittxu organi u tessuti li jkunu traffikati; dan għandu jinkludi l-konsiderazzjoni ta' 
responsabilità kriminali għaċ-ċittadini Ewropej li jkunu akkwistaw organi kemm fl-UE 
kif ukoll barra minnha;

11 Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jikkoperaw ma' pajjiżi 
"donaturi", bl-appoġġ ta' l-Europol u ta' l-Interpol, ħalli jwettqu l-istħarriġ meħtieġ biex 
jiġu magħrufa każi ta' traffikar ta' organi u sabiex jiġu meqruda n-netwerks tat-traffikar;

12. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jieħdu l-passi meħtieġa li jżommu lill-professjonisti fil-
kura tas-saħħa milli jiffaċilitaw traffikar fl-organi u fit-tessut (per eżempju billi jirreferu 
pazjent lil servizz barrani ta' trapjant li jista' jkun involut fit-traffikar) kif ukoll lil dawk li 
jipprovdu servizz ta' assikurazzjoni tas-saħħa milli jiffaċilitaw - b'mod finanzjarju jew 
b'xi mod ieħor - attivitajiet li direttament jew indirettament jippromovu traffikar ta' 
organi;
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13. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jassiguraw li kull donazzjoni ta' tessut u ta' organi minn 
persuni ħajjin ikollha l-kunsens legali u espress sħiħ tagħhom;

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li ma ssirx diskriminazzjoni kontra donaturi 
ħajjin, partikolarment mis-sistemi ta' l-assikurazzjoni;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li d-donaturi ħajjin jingħataw lura l-ispejjeż 
tas-sigurtà soċjali;

16. Jenfasizza l-importanza li l-akkwist u t-trapjant ta' l-organi jkollhom finanzjament taħt 
linja ta' baġit separata, sabiex it-trapjant ma jservix ta' nuqqas ta' inċentiv għall-isptarijiet;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinkoraġġixxu u jappoġġjaw ir-
riċerka fil-qasam tat-trapjant ta' l-organi u t-tessut;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iqajmu kuxjenza pubblika dwar il-
ħtieġa ta' donazzjoni ta' l-organi permezz ta' kampanja adatta ta' sensibilizzazzjoni f'livell 
Ewropew; jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tniedi Kard Ewropea għad-
Donaturi li tista' sservi wkoll bħala wieħed mill-modi li jżid l-għarfien pubbliku; jistieden 
lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw din l-inizjattiva;

19. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra li tkompli tiżviluppa u tespandi l-web page 
Ewropea attwali dwar id-donazzjoni ta' l-organi www.eurodonor.org (u/jew 
www.eurocet.org), kif ukoll dik tad-WHO (www.transplant-observatory.org), fl-Istati 
Membri kollha ta' l-UE u fil-lingwi uffiċjali kollha ta' l-UE, bil-għan li tipprovdi kull 
informazzjoni u dejta relevanti dwar id-donazzjoni u t-trapjant ta' l-organi;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iniedu bażi tad-dejta pan-Ewropew 
u netwerk tal-komunikazzjoni jew li jappoġġjaw dawk eżistenti sabiex jgħaqqdu flimkien 
il-bażijiet tad-dejta nazzjonali u jipprovdu pjattaforma għal skambji mħaffa ta' dejta 
komprensiva dwar id-donazzjonijiet u t-trapjant ta' l-organi u dwar donaturi ħajjin u 
mejtin; 

21. Iqis li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aġenziji tagħhom ta' l-infurzar tal-liġi kif 
ukoll l-istaff mediku għandhom ikunu mħarrġa dwar traffikar ta' l-organi sabiex kull każ 
jiġi rrappurtat lill-pulizija.
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