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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que há mais de 60.000 pacientes a aguardar transplantes em listas de espera 
na Europa e que um significativo número de pacientes morre em consequência da escassez 
crónica de órgãos,

B. Considerando que não existe actualmente uma base de dados exaustiva na União 
Europeia, que recolha todos os dados necessários sobre os órgãos destinados a 
transplantes e dádivas, sobre os dadores vivos ou mortos registados nas bases de dados e 
nos cadastros nacionais e sobre as organizações internacionais de que os 
Estados-Membros fazem parte,

C. Considerando que quatro dos Estados-Membros ainda não ratificaram a Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, que cinco dos 
Estados-Membros ainda não ratificaram o respectivo Protocolo Adicional relativo à 
Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e 
Crianças (o chamado "Protocolo de Palermo"), e que nove dos Estados-Membros ainda 
não ratificaram o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo 
à venda de crianças, à prostituição e à pornografia infantis,

D. Considerando que, embora as estimativas actuais coloquem o tráfico de órgãos num plano 
relativamente modesto entre todas as formas de tráfico, o comércio de órgãos e tecidos se 
está a transformar num problema global de proporções cada vez maiores, que ocorre 
dentro das fronteiras nacionais e para além delas e que é comandado pela necessidade 
(segundo as estimativas, 150-250 casos/ano na Europa),

E. Considerando que o tráfico de órgãos e tecidos é uma forma de tráfico de seres humanos, 
que implica a violação grave de Direitos Humanos fundamentais, designadamente, da
dignidade do ser humano e da sua integridade física, que pode comprometer a confiança 
dos cidadãos no sistema de transplantes legais e que é passível de conduzir a uma escassez 
ainda mais acentuada da dádiva voluntária de órgãos e tecidos,

F. Considerando que a experiência demonstra que os ordenamentos jurídicos que 
pressupõem, seja o consentimento expresso, seja o consentimento tácito, não produzem 
resultados substancialmente diferentes no que diz respeito à colheita e ao transplante de 
órgãos,

1. Acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão no sentido de preparar um quadro 
jurídico sobre a segurança e a qualidade da dádiva e do transplante de órgãos, requerendo 
que os padrões mínimos de exigência sejam definidos de maneira flexível, no pressuposto 
de que um transplante pode constituir a salvação de um doente, caso em que até seria de 
aceitar incorrer-se num risco acrescido;

2. Solicita aos Estados-Membros que assinem, ratifiquem e apliquem, quer a Convenção do 



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

PT

Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, quer o Protocolo 
da Palermo, caso ainda não o tenham feito;

3. Insta a Comissão e o Conselho a actualizarem o Plano de Acção contra o Tráfico de Seres 
Humanos, fazendo com que ele subsuma um Plano de Acção de Combate ao Tráfico de 
Órgãos, a fim de se alcançar uma cooperação mais estreita entre as autoridades 
envolvidas;

4. Solicita ainda que o Plano de Acção faça referência a dados fidedignos e verificados no 
tocante à quantidade, ao tipo e à proveniência dos órgãos que são objecto do tráfico ilícito;

5. Exorta os Estados-Membros a procederem ao intercâmbio de práticas de excelência no 
domínio da dádiva e do transplante de órgãos, salientando, designadamente, as 
experiências e os resultados positivos conseguidos em Espanha em matéria de colheita e 
transplante;

6. Solicita aos Estados-Membros que mantenham e reforcem a gestão da segurança e da 
transparência das listas de espera, impondo directrizes claras para detectar as 
irregularidades e manter a rastreabilidade dos órgãos, ao mesmo tempo que salvaguardam 
o anonimato dos dadores e dos destinatários;

7. Insta os Estados-Membros a autorizar os médicos generalistas a adoptarem uma 
abordagem pró-activa no diálogo com os seus doentes, para que estes possam tomar uma 
decisão informada no tocante ao registo de dadores e para dissipar receios injustificados, 
aumentando, consequentemente, o número de dadores;

8. Exorta os Estados-Membros a adoptarem, ou a manterem, normas jurídicas rigorosas em 
relação aos transplantes de dadores vivos não unidos por laços familiares, a fim de tornar 
o sistema transparente e excluir a possibilidade de casos de venda ilícita de órgãos ou de 
coerção sobre os dadores; deste modo, as dádivas provenientes de dadores vivos não 
unidos por laços familiares só poderão ser realizadas de acordo com as normas previstas 
nas legislações nacionais e na sequência de autorizações concedidas por um organismo 
independente com competência na matéria;

9. Solicita à Comissão que, em relação a países terceiros, lute contra a prática do tráfico de 
órgãos e tecidos, a qual deverá ser objecto de uma proibição completa, que inclua o 
transplante de órgãos e tecidos de menores, de deficientes mentais e de prisioneiros 
executados;

10. Solicita aos Estados-Membros que, se necessário, alterem os respectivos Códigos Penais, 
para se certificarem que os responsáveis pelo tráfico de órgãos sejam julgados de forma 
adequada, prevendo sanções para o pessoal médico envolvido em transplantes de órgãos 
obtidos no comércio ilícito e, simultaneamente, envidando todos os esforços para 
desencorajar os potenciais destinatários da procura de órgãos e tecidos traficados; essa 
alteração deverá incluir a responsabilidade penal dos cidadãos europeus que tenham 
comprado órgãos dentro ou fora da União Europeia;

11. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros, com o apoio da Europol e da Interpol, a 
cooperarem com os países "dadores", a fim de procederem às necessárias investigações, 
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detectarem casos de tráfico de órgãos e desmantelarem as redes envolvidas nesse 
comércio;

12. Insta os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para impedir que os 
profissionais da saúde concorram para o tráfico de órgãos e tecidos (por exemplo, 
aconselhando um paciente a consultar um serviço de transplantes no estrangeiro,
conhecido pelo seu envolvimento no tráfico) e que as companhias que comercializam 
seguros de doença facilitem — financeiramente ou de qualquer outro modo — actividades 
que, de forma directa ou indirecta, promovam o tráfico de órgãos para transplante;

13. Solicita aos Estados-Membros que velem por que todas as dádivas de tecidos e órgãos das
pessoas em vida fiquem sujeitas ao seu consentimento pleno, expresso e legal;

14. Requer que os Estados-Membros se certifiquem de que os dadores vivos não sejam 
discriminados, em especial, pelos sistemas seguradores;

15. Solicita aos Estados-Membros a garantia do reembolso das despesas da segurança social 
aos dadores vivos;

16. Salienta a importância de se financiar a colheita e o transplante de órgãos por meio de 
uma rubrica orçamental própria, para não desincentivar os hospitais de realizarem 
transplantes;

17. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam e apoiem a investigação no 
domínio do transplante de órgãos e tecidos;

18. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a sensibilização da opinião pública 
para a necessidade da dádiva de órgãos através da realização de uma campanha para esse 
efeito desencadeada a nível europeu; acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão de 
lançar o Cartão Europeu do Dador, que pode igualmente contribuir para aumentar o grau 
de sensibilização da opinião pública; a este propósito, exorta os Estados-Membros a 
apoiar esta iniciativa;

19. Convida a Comissão a ter em conta o aprofundamento e a expansão, em todos os Estados-
-Membros e em todas as línguas oficiais da UE, da página europeia (www.eurodonor.org
e/ou www.eurocet.org) e da página da OMS (www.transplant-observatory.org) sobre a 
dádiva de órgãos existentes na Internet, com o objectivo de facultar de forma exaustiva as 
informações e os dados relevantes no domínio da dádiva e do transplante;

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que lancem uma base de dados e uma rede de 
comunicação pan-europeia, ou que apoiem as já existentes, a fim de interligar as bases de 
dados nacionais e de lhes proporcionar uma plataforma para o intercâmbio rápido de 
dados exaustivos sobre as dádivas e os transplantes de órgãos e sobre os dadores vivos ou 
mortos;

21. Considera que os Estados-Membros devem garantir a formação do pessoal dos seus 
serviços responsáveis pela aplicação da lei e do seu pessoal médico em tudo o que se 
relacione com o tráfico de órgãos, para que os casos conhecidos sejam comunicados à 
Polícia;
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