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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât peste 60 000 de pacienţi care necesită un transplant sunt înscrişi pe liste de 
aşteptare în întreaga Europă şi întrucât un număr important de pacienţi decedează din 
cauza lipsei cronice de organe;

B. întrucât în prezent nu există nicio bază de date exhaustivă a Uniunii Europene în care să 
se regăsească toate datele necesare privind organele destinate donărilor sau 
transplanturilor sau privind donatorii în viaţă şi cei decedaţi, date provenind din 
registrele/bazele de date naţionale ale statelor membre şi ale organizaţiilor internaţionale;

C. întrucât patru state membre încă nu au ratificat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, cinci state membre nu au ratificat Protocolul 
adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane, în 
special al femeilor şi copiilor („ Protocolul de la Palermo”), iar nouă state membre nu au 
ratificat Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la 
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă;

D. întrucât, deşi, potrivit estimărilor actuale, nivelul traficului de organe este redus, 
comparativ cu toate celelalte forme de trafic, traficul de organe şi ţesuturi reprezintă o 
problemă mondială din ce în ce mai gravă, atât în cadrul cât şi în afara frontierelor 
naţionale, şi care este întreţinută de cerere (în Europa, numărul estimat de cazuri este de 
150-250 pe an);

E. întrucât traficul de organe şi ţesuturi este o formă a traficului de fiinţe umane, care duce 
la încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului, în special a demnităţii umane 
şi a integrităţii fizice, şi care poate afecta încrederea cetăţenilor în sistemul legal de 
transplant şi poate agrava penuria donărilor voluntare de organe şi ţesuturi;

F. întrucât experienţa arată că sistemele juridice care impun existenţa acordului prealabil 
(„opt-in”) sau a refuzului explicit („opt-out”) nu produc rezultate foarte diferite în ceea ce 
priveşte obţinerea organelor sau transplantul de organe;

1. salută iniţiativa Comisiei care constă în elaborarea unui cadru juridic privind siguranţa şi 
calitatea în materie de donare şi transplant şi solicită definirea în mod flexibil a unui set 
minim de norme privind cerinţele ce trebuie îndeplinite, ţinând cont, în acelaşi timp, de 
faptul că transplantul poate salva viaţa pacientului, caz în care poate fi acceptat un nivel 
de risc mai mare decât cel pentru ţesuturi şi celule;

2. solicită statelor membre care încă nu au făcut acest lucru să semneze, să ratifice şi să 
pună în aplicare Convenţia Consiliului Europei cu privire la acţiunea împotriva traficului 
de fiinţe umane şi Protocolul de la Palermo;
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3. solicită Comisiei şi Consiliului să actualizeze planul de acţiune privind traficul cu fiinţe 
umane, în care să includă şi un plan de acţiune pentru combaterea traficului de organe, 
astfel încât să faciliteze cooperarea mai strânsă a autorităţilor relevante;

4. solicită, în plus, ca planul de acţiune să se refere la datele corecte şi verificate privind 
cantităţile, tipurile şi originile organelor provenite din traficul ilegal;

5. solicită statelor membre să facă schimb de cele mai bune practici şi informaţii privind 
donarea şi transplantul de organe, evidenţiind, în special, experienţele pozitive din Spania 
privind obţinerea şi transplantul organelor;

6. îndemnă statele membre să menţină şi să consolideze transparenţa şi siguranţa gestionării 
listelor de aşteptare, impunând o obligaţie clară de a lupta împotriva neregulilor şi de a 
asigura trasabilitatea organelor, garantând în acelaşi timp anonimatul donatorilor şi 
primitorilor de organe;

7. îndeamnă statele membre să confere medicilor generalişti un rol proactiv în discuţiile pe 
care aceştia le au cu pacienţii lor, astfel încât pacienţii să poată lua o hotărâre în 
cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte înregistrarea donatorilor, şi să le risipească 
temerile nejustificate, contribuind în acest fel la creşterea numărului donatorilor;

8. îndeamnă statele membre să adopte sau să menţină dispoziţii legale stricte privind 
transplantul de la donatorii în viaţă fără legături de rudenie cu primitorii, pentru a asigura 
transparenţa sistemului de transplant şi pentru a elimina orice posibilitate de vânzare 
ilicită de organe sau de constrângere a donatorilor; astfel, donările provenind de la 
donatorii în viaţă fără legături de rudenie cu primitorii pot fi efectuate doar în condiţiile 
stipulate în legislaţia naţională şi în urma autorizării primite de la un organism adecvat 
independent;

9. solicită Comisiei ca, în ceea ce priveşte ţările terţe, să combată traficul de organe şi 
ţesuturi, care ar trebui să facă obiectul unei interdicţii universale, care să includă şi 
transplantul de organe şi ţesuturi de la minori, de la persoanele cu handicap mental sau de 
la prizonierii executaţi; solicită Comisiei şi statelor membre să sensibilizeze comunitatea 
internaţională cu privire la această chestiune;

10. îndeamnă statele membre să modifice Codul penal, dacă este necesar, pentru a garanta 
urmărirea penală corespunzătoare a persoanelor vinovate de trafic de organe şi 
prevederea unor sancţiuni aplicabile personalului medico-sanitar implicat în transplantul 
de organe provenite din trafic, şi să depună, în acelaşi timp, toate eforturile necesare 
pentru a descuraja eventualii primitori să obţină organe şi ţesuturi provenite din trafic;
aceste măsuri ar trebui să includă luarea în considerare a răspunderii penale a cetăţenilor 
europeni care au cumpărat organe în interiorul sau în exteriorul Uniunii;

11 încurajează Comisia şi statele membre să coopereze cu ţările „donatoare”, cu sprijinul 
Europol şi al Interpol, pentru realizarea studiilor necesare, descoperirea cazurilor de trafic 
de organe şi desfiinţarea reţelelor de traficanţi;

12. solicită statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru a împiedica personalul 
medico-sanitar să faciliteze traficul de organe şi ţesuturi (de exemplu, prin îndrumarea 
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unui pacient către un serviciu străin de transplant care ar putea fi implicat în trafic) şi 
pentru a împiedica furnizorii de asigurări de sănătate să încurajeze, prin mijloace 
financiare sau de altă natură, activităţile care favorizează direct sau indirect traficul de 
organe;

13. solicită statelor membre să se asigure că toate donările de ţesuturi şi organe de către o 
persoană în viaţă fac obiectul consimţământului legal deplin şi expres al acesteia;

14. îndeamnă statele membre să asigure că donatorii în viaţă nu vor fi supuşi discriminării, în 
special de către sistemele de asigurări de sănătate;

15. îndeamnă statele membre să garanteze rambursarea costurilor sociale legate de donatorii 
în viaţă;

16. subliniază importanţa finanţării obţinerii organelor şi, respectiv, a transplantului, în cadrul 
unor linii bugetare dedicate acestui scop, astfel încât spitalele să nu fie descurajate în 
practicarea transplantului;

17. invită Comisia şi statele membre să încurajeze şi să sprijine cercetarea în domeniul 
transplantului de organe şi ţesuturi;

18. solicită Comisiei şi statelor membre să sensibilizeze opinia publică cu privire la 
necesitatea donării de organe printr-o campanie de sensibilizare adecvată la nivel 
european; salută iniţiativa Comisiei de creare a cărţii europene de donator de organe, care 
ar putea fi unul dintre instrumentele folosite pentru sensibilizarea opiniei publice; solicită 
statelor membre să sprijine această iniţiativă;

19. solicită Comisiei să ia în considerare dezvoltarea şi extinderea site-ului internet european 
consacrat donării de organe (www.eurodonor.org şi/sau www.eurocet.org), precum şi a 
celui aparţinând OMS (www.transplant-observatory.org), în toate statele membre UE şi 
în toate limbile oficiale în vederea reunirii tuturor datelor şi informaţiilor privind donarea 
şi transplantul de organe;

20. invită Comisia şi statele membre să lanseze o bază de date şi o reţea de comunicare 
paneuropeană, sau să o sprijine pe cea existentă, astfel încât să interconecteze bazele de 
date naţionale şi să le furnizeze o platformă de schimburi rapide de date exhaustive 
privind donările şi transplanturile de organe, precum şi cu privire la donatorii în viaţă şi 
cei decedaţi; 

21. consideră că statele membre ar trebui să asigure formarea profesională pentru agenţiile 
naţionale de aplicare a legii, precum şi personalul medical în ceea ce priveşte traficul de 
organe, astfel încât fiecare caz cunoscut să fie raportat poliţiei.



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

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 27.2.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

48
0
1

Membri titulari prezenţi la votul final Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto 
Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, 
Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, 
Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland 
Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa 
Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros 
Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, 
Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, 
Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo 
Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, 
Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa 
Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, 
Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad 
Popa, Eva-Britt Svensson


	711162ro.doc

