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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker je na čakalnih listah v Evropi več kot 60.000 bolnikov, ki potrebujejo presaditev 
organov, in ker veliko število bolnikov zaradi kroničnega pomanjkanja organov umre;

B. ker Evropska unija trenutno nima splošne baze podatkov z vsemi potrebnimi podatki o 
organih, namenjenih za darovanje in presaditev, ali o živečih in umrlih darovalcih iz 
nacionalnih podatkovnih baz/registrov in mednarodnih organizacij držav članic;

C. ker štiri države članice še niso ratificirale konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, pet držav članic ni ratificiralo protokola o 
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, 
ki dopolnjuje omenjeno konvencijo (Palermski protokol), devet držav članic pa ni 
ratificiralo izbirnega protokola h konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah o 
prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji;

D. ker postaja trgovina z organi in tkivi, kljub sedanjim razmeroma nizkim ocenam v 
primerjavi z drugimi oblikami nezakonite trgovine, vse večji svetovni problem, ki se 
pojavlja znotraj nacionalnih meja in sega čeznje, in ker jo usmerja povpraševanje (v 
Evropi je po ocenah 150–250 primerov letno);

E. ker je trgovina z organi in tkivi oblika trgovine z ljudmi, ki pomeni resne kršitve 
temeljnih človekovih pravic, zlasti človekovega dostojanstva in telesne integritete, in ker 
lahko zmanjša zaupanje državljanov v zakoniti sistem za presajanje organov, kar lahko 
vodi v nadaljnje pomanjkanje prostovoljno darovanih organov in tkiv;

F. ker glede na izkušnje različna pravna sistema (eden zahteva izrecno privolitev v 
darovanje, drugi njegovo izrecno zavrnitev) ne dajeta zelo drugačnih rezultatov pri 
pridobivanju in presaditvah organov;

1. pozdravlja pobudo Komisije za pripravo pravnega okvira o varnosti in kakovosti pri 
darovanju in presajanju ter poziva k sprejetju minimalnih standardiziranih zahtev, katerih 
opredelitev naj bo prožna, saj je treba upoštevati, da lahko presaditev bolniku reši 
življenje, v takšnem primeru pa je dopustna višja raven tveganja kot pri tkivih in celicah;

2. zahteva od držav članic, naj podpišejo, ratificirajo in izvajajo konvencijo Sveta Evrope o 
ukrepih proti trgovini z ljudmi in Palermski protokol, če tega še niso storile;

3. zahteva, naj Komisija in Svet posodobita akcijski načrt o trgovini z ljudmi in vanj 
vključita tudi akcijski načrt za boj proti trgovini z organi, kar bo omogočilo tesnejše 
sodelovanje pristojnih organov;

4. poziva tudi, naj se akcijski načrt navezuje na pravilne in verodostojne podatke o 
količinah, vrstah in izvoru organov iz nezakonite trgovine;
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5. poziva države članice, naj si izmenjujejo najboljšo prakso in podatke o darovanju in 
presajanju organov, in zlasti poudarja pozitivne izkušnje in rezultate pri pridobivanju in 
presajanju organov v Španiji;

6. odločno poziva države članice, naj ohranijo in še povečajo preglednost in varnost pri 
vodenju čakalnih list, postavijo jasne zahteve o odkrivanju nepravilnosti in ohranjanju 
sledljivosti organov ter zagotovijo anonimnost tako darovalcem kot prejemnikom;

7. odločno poziva države članice, naj splošnim zdravnikom podelijo bolj aktivno vlogo pri 
pogovorih z bolniki, da se na podlagi informacij lažje odločijo o registraciji med 
darovalce in se znebijo neutemeljenega strahu ter da se poveča število darovalcev;

8. odločno poziva države članice, naj sprejmejo ali ohranjajo stroge zakonske določbe o 
presajanju organov živečih darovalcev, ki niso sorodniki, da bo sistem pregleden in bo 
izključeval možnosti za nezakonito prodajo organov ali prisilo darovalcev; tako se organi 
živečih darovalcev, ki niso sorodniki, lahko darujejo v skladu z zahtevami nacionalnega 
prava in po odobritvi ustrezne neodvisne ustanove;

9. v zvezi s tretjimi državami poziva Komisijo, da se bori proti trgovini z organi in tkivi, ki 
jo je treba po vsem svetu prepovedati, tudi presajanju organov in tkiv mladoletnikov, 
duševno prizadetih oseb ali usmrčenih zapornikov; poziva Komisijo in države članice, naj 
povečajo ozaveščenost mednarodne javnosti o tem vprašanju;

10. odločno poziva države članice, naj po potrebi svoje kazenske zakonike prilagodijo tako, 
da bodo zagotavljali ustrezen kazenski pregon zoper osebe, odgovorne za trgovino z 
organi, in vanje vključijo kazni za zdravstveno osebje, ki sodeluje pri presaditvah 
organov iz nezakonite trgovine, istočasno pa naj si kar najbolj prizadevajo možne 
prejemnike organov odvrniti od iskanja organov in tkiv iz nezakonite trgovine; to 
vključuje tudi kazensko odgovornost evropskih državljanov, ki so kupili organe v Uniji 
ali izven nje;

11 spodbuja Komisijo in države članice, naj ob podpori Europola in Interpola sodelujejo z 
državami "darovalkami" pri opravljanju potrebnih preiskav za odkrivanje primerov 
trgovine z organi in uničenju preprodajalske mreže;

12. poziva države članice, naj storijo vse potrebno, da bo zdravstvenemu osebju preprečeno 
spodbujati trgovanje z organi in tkivi (npr. z napotitvijo pacientov k tujim službam za
presaditve, ki bi lahko bile vpletene v nezakonito trgovino), zdravstvenim 
zavarovalnicam pa (finančno ali drugačno) podpiranje dejavnosti, ki neposredno ali 
posredno spodbujajo trgovino z organi;

13. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsa tkiva in organi živečih oseb darovani z 
njihovim jasnim polnopravnim soglasjem;

14. odločno poziva države članice, naj zagotovijo, da, zlasti v zavarovalniških sistemih, živi 
darovalci ne bodo diskriminirani;

15. odločno poziva države članice, naj živim darovalcem zagotovijo povračilo stroškov 
socialnega varstva;



AD\711162SL.doc 5/6 PE398.622v02-00

SL

16. poudarja, da je treba pridobivanje in presajanje organov financirati iz namenskih 
proračunskih postavk, da bolnišnic ne bi začeli odvračati od presajanj;

17. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo raziskave na področju 
presajanja tkiv in organov;

18. poziva Komisijo in države članice, naj prek ustreznih kampanj ozaveščanja na evropski 
ravni povečajo ozaveščenost javnosti o nujnosti darovanja organov; pozdravlja pobudo 
Komisije za uvedbo evropske kartice darovalca, ki bi lahko služila tudi kot orodje za 
ozaveščanje javnosti; poziva države članice, naj pobudo podprejo;

19. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi obstoječo evropsko spletno stran o darovanju 
organov www.eurodonor.org (in/ali www.eurocet.org), kakor tudi stran Svetovne 
zdravstvene organizacije (www.transplant-observatory.org), razvila in razširila v vse 
države članice EU v vseh uradnih jezikih EU, da bi bile na voljo vse potrebne informacije 
in podatki o darovanju in presajanju organov;

20. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo vseevropsko podatkovno bazo in 
komunikacijsko mrežo ali naj podprejo že obstoječo, da se povežejo med seboj 
nacionalne podatkovne baze, ter naj jih oskrbijo s platformo za hitro izmenjavo izčrpnih 
podatkov o darovanju in presajanju organov ter podatkov o živečih in umrlih darovalcih; 

21. meni, da morajo države članice organom izvrševanja zakonodaje in zdravstvenemu 
osebju zagotoviti izobraževanje o trgovini z organi, da o vsakem znanem primeru 
obvestijo policijo.
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