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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 1
Позоваване 3 а (ново)

- като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица 
при обработването на лични данни и за свободното движение на тези 
данни,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 2
Позоваване 3 б (ново)

- като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработването на лични данни и 
защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 
електронните комуникации,
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Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 3
Позоваване 3 в (ново)

- като взе предвид Директива 2001/20/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 април 2001 г. относно сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните актове на държавите-членки, 
относно прилагането на добрата клинична практика при провеждане на 
клинични изследвания върху лекарствени продукти за хуманна употреба,

Or. fr

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 4
Позоваване 5 а (ново)

- като взе предвид доклада на Съвета на Европа "Справяне с недостига на 
органи. Настоящо положение и стратегии за подобряване донорството на 
органи" (1999),

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 5
Позоваване 5 б (ново)

- като взе предвид доклада на Съвета на Европа "Указания за осигуряване на 
безопасност и качество на органи, тъкани и клетки",1

Or. en

                                               
1Второ издание, 2004 г.
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Изменение 6
Съображение А

А. като има предвид, че потребността от трансплантации на органи в Европа 
нараства стабилно и по-бързо от броя на предоставените за донорство 
органи; като има предвид, че увеличеният брой донори не води до 
намаляване на списъците на чакащите,

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 7
Съображение А

А. като има предвид, че потребностите от трансплантация на пациентите в Европа 
не се задоволяват поради ограничения брой налични органи както от починали, 
така и от алтруистични живи донори,

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 8
Съображение А

А. като има предвид, че потребностите от трансплантация на пациентите в Европа 
не се задоволяват и че търсенето надхвърля предлагането на органи както от 
починали, така и от (заличаване) живи донори,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 9
Съображение А а (ново)

Аа. като подчертава сериозните различия, които съществуват между 
различните видове органи,
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Or. fr

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 10
Съображение Б

Б. като има предвид, че трафикът на органи, комерсиализацията и 
трансплантационният туризъм се развиват бързо и че съществува връзка 
между недостига на органи и трафика на органи, и като има предвид, че са 
нужни повече данни за трафика на органи,

Or. en

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 11
Съображение Б

Б. като има предвид необходимостта да се съберат точни и всеобхватни данни 
за трафик на човешки органи в Европейския съюз и (заличаване) свидетелства 
за бързо развиващи се комерсиализация и трансплантационен туризъм, 

Or. it

Изменение, внесено от Alojz Peterle

Изменение 12
Съображение Б

Б. като има предвид, че съществуват данни за трафик на човешки органи и че са 
налице свидетелства за бързо развиващи се комерсиализация и 
трансплантационен туризъм, което е несъвместимо с уважението към 
достойнството на човека,

Or. sl
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 13
Съображение Г а (ново)

Га. като има предвид, че трансплантацията на органи е единственото 
възможно лечение за крайния стадий на отказ на органи като черен дроб, 
бял дроб и сърце и най-икономичното лечение на крайния стадий на 
бъбречна недостатъчност и като има предвид, че тя дава възможност за 
спасяване на живот и осигуряване на по-добро качество на живота,

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 14
Съображение Д

Д. като има предвид, че между държавите-членки и вътре в тях има сериозни 
различия по отношение на равнищата на трансплантация, източниците на 
органи (живи или починали) и даже несъответствия по отношение на 
изискванията за качество и безопасност на донорството и трансплантацията на 
органи, и че организационният подход към трансплантацията варира в 
различните страни, което води до нееднакви стандарти в рамките на ЕС, 

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 15
Съображение Д

Д. като има предвид, че между държавите-членки и вътре в тях има 
несъответствия по отношение на равнищата на трансплантация, източниците на 
органи (живи или починали), както и по отношение на изискванията за качество 
и безопасност на донорството и трансплантацията на органи, и че 
организационният подход към трансплантацията варира в различните страни, 
което води до нееднакви стандарти в рамките на ЕС, 

Or. fr
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 16
Съображение Е а (ново)

Еа. като има предвид, че държавите-членки имат различни законови рамки 
(право на съгласие, право на отказ) и че опитът на различните държави-
членки показва, че влиянието на законовата система върху броя на 
донорите е доста ограничено,

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 17
Съображение Е

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 18
Съображение Е

Е. като има предвид, че трансплантацията на органи предоставя възможност за 
спасяване на живот и за осигуряване на по-добро качество на живота 
(заличаване),

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 19
Съображение Е

Е. като има предвид, че трансплантацията на органи предоставя, inter alia, 
възможност за спасяване на живот и, в повечето случаи, за осигуряване на по-
добро качество на живота и за най-добро съотношение между разходите и 
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ползите,

Or. fr

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 20
Съображение Е

Е. като има предвид, че трансплантацията на органи предоставя възможност за 
спасяване на живот и за осигуряване на по-добро качество на живота, освен че 
има по-добро съотношение между разходите и ползите в сравнение с 
алтернативно лечение,

Or. es

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 21
Съображение Е а (ново)

Еа. като има предвид, че алтернативата на трансплантацията често пъти е 
интензивното отделение, което е неприятно за пациента и е в тежест на 
системата на здравеопазване и на семействата на пациентите и 
грижещите се за тях лица,

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 22
Съображение З

З. като има предвид, че трансплантацията на органи при терапии съдържа риск 
от предаване на инфекциозни и други болести,

Or. fr
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 23
Съображение З

З. като има предвид, че използването на органи при терапията, както и на други 
биологически продукти, съдържа риск от предаване на инфекциозни и други 
болести,

Or. es

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 24
Съображение И

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 25
Съображение И

И. като има предвид, че между държавите-членки вече се обменят органи и че вече 
съществуват различни европейски организации за обмен на органи, 

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 26
Съображение И а (ново)

Иа. като има предвид, че съществуващият опит (например испанският модел, 
белгийският проект GIFT, DOPKI, Alliance-O) сочи положителни 
резултати и следва да се вземе под внимание,
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Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 27
Съображение Й

Й. като има предвид, че на обществената информираност и на ясната, независима, 
обективна и непредубедена информация се пада да играят важна роля за 
увеличаване на желанието да се даряват органи,

Or. fr

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 28
Съображение Й

Й. като има предвид, че на обществената информираност и конкретната, 
изчерпателна и обективна информация се пада да играят важна роля за 
увеличаване на желанието да се даряват органи,

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 29
Съображение Й

Й. като има предвид, че на обществената информираност, (заличаване)
конкретната и положителна информация и модерното обучение и 
комуникативни умения на работещите в тази сфера се пада да играят важна 
роля за увеличаване на желанието да се даряват органи,

Or. en
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 30
Съображение Й

Й. като има предвид, че на обществената информираност и конкретната и 
положителна информация се пада да играят важна роля за увеличаване на 
желанието да се даряват органи; като има предвид, че следва да се проучи 
възможността всички пълнолетни граждани на държавите-членки 
автоматично да се регистрират като донори, освен ако те изрично не 
предпочетат да не бъдат регистрирани;

Or. da

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 31
Параграф 1

1. приветства съобщението на Комисията "Донорство и трансплантация на органи: 
политически действия на ниво ЕС", което предлага много ценен интегриран 
подход, основан на три стълба;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 32
Параграф 1

1. приветства съобщението на Комисията "Донорство и трансплантация на органи: 
политически действия на ниво ЕС" за предложените бъдещи политически 
действия и приоритети по отношение на донорството и трансплантацията на 
органи на европейско ниво; критикува обаче факта, че съобщението на 
Комисията не разрешава проблема със свързаната с операцията 
компенсация на донора, на основата на принципите за доброволно, 
неплатено, анонимно и алтруистично донорство, с оглед гарантиране на 
качество и безопасност на донорството;

Or. fr
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 33
Дял -2 (нов)

-2. ПРАВЕН ИНСТРУМЕНТ

Or. en

Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 34
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
гарантира настоящето ниво на качество и безопасност на донорството, 
доставките, тестването, консервацията, транспортирането и разпространението в 
рамките на ЕС; подчертава, че всяка една инициатива на ЕС за качество и 
безопасност следва да бъде инициатива за качество и безопасност, движена 
единствено от оценката на пост-трансплантационните резултати и при 
все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да представлява 
прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито пък да 
застраши използването на съществуващите добри практики; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 35
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването, консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на 
ЕС, както и средства, необходими за покриване на тези изисквания за 
качество и безопасност; при все това подчертава, че предстоящата законова 
рамка не трябва да изключва възможността, в случаи на живот или на 
смърт, за трансплантации да се използват органи с качества под 
оптималните; в такива случаи екипът по трансплантацията, след 
консултация с пациента и/или семейството му, поема риск да извърши 
трансплантация; предстоящата законова рамка също така не трябва да 
представлява прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито 
пък да застраши използването на съществуващите добри практики (заличаване);
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Or. fr

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Изменение 36
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за гарантиране качество и безопасност на донорството, 
доставките, тестването, консервацията, транспортирането и разпространението 
на органи в рамките на ЕС; при все това подчертава, че предстоящата законова 
рамка не трябва да представлява допълнителна административна тежест за 
държавите-членки или за доставчиците на услуги, нито пък да застраши 
използването на съществуващите добри практики или да съдържа такива 
изисквания, които биха довели до намаляване броя на потенциалните и 
съществуващите донори; посочва, че новият законодателен документ следва 
да допълни и засили усилията на държавите-членки за постигане на активен и 
ефективен метод на координиране, без да пречи за въвеждането или 
поддържането на по-строги мерки; 

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 37
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването, консервацията, транспортирането и разпределението в рамките на 
ЕС; при все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да 
представлява допълнителни разходи или административна тежест за 
държавите-членки или за доставчиците на услуги, нито пък да застраши 
използването на съществуващите добри практики; посочва, че новият 
законодателен документ следва да допълни и засили усилията на държавите-
членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, без да 
пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки;

Or. en
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 38
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването, консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на 
ЕС; при все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да 
представлява прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито 
пък да застраши използването на съществуващите добри практики или пък 
практиките, пригодени към местната действителност и условията в 
държавите-членки; посочва, че новият законодателен документ следва да 
допълни и засили усилията на държавите-членки за постигане на активен и 
ефективен метод на координиране, без да пречи за въвеждането или 
поддържането на по-строги мерки; 

Or. es

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 39
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването, консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на 
ЕС; при все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да 
представлява прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито 
пък да застраши използването на съществуващите добри практики; посочва, че 
новият законодателен документ следва да допълни и засили усилията на 
държавите-членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, 
без да пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки;
подчертава, че за да се увеличи донорството на органи, е необходимо да се 
поддържа способността на лекарите в клиники да вземат решения относно
използването на органи за отделни пациенти на основата на анализ на 
рисковете и ползите;

Or. en
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 40
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да 
установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, 
тестването, консервацията, транспортирането (заличаване) в рамките на ЕС; при 
все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да представлява 
прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито пък да 
застраши използването на съществуващите добри практики; посочва, че новият 
законодателен документ следва да допълни и засили усилията на държавите-
членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, без да 
пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 41
Параграф 2

2. очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, установяваща
изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, тестването, 
консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на ЕС; при все 
това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да представлява 
прекомерна административна тежест за държавите-членки, нито пък да 
застраши използването на съществуващите добри практики; посочва, че новият 
законодателен документ следва да допълни и засили усилията на държавите-
членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, без да 
пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки;

Or. fr

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Изменение 42
Параграф 2 а (нов)

2а. подчертава, че директивата следва да отчете напредъка на медицинската 
наука;



AM\707703BG.doc 15/56 PE400.651v02-00

BG

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 43
Дял -3 (нов)

-3. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 44
Параграф 3

3. изразява загрижеността си за недостатъчния брой налични органи за 
трансплантация, които да покрият потребностите на пациентите; счита, че 
намаляването на недостига на органи е главното предизвикателство пред 
държавите-членки по отношение на трансплантацията на органи; припомня, че 
понастоящем хиляди пациенти в Европа са включени в списъци на 
чакащите, които имат значителна смъртност;

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 45
Параграф 3

3. изразява загрижеността си за недостатъчния брой налични човешки органи за 
трансплантация, които да покрият потребностите на пациентите; отчита, че 
изключително недостатъчният брой донори на органи остава главна пречка пред 
пълното развитие на трансплантационните услуги и основно предизвикателство 
пред държавите-членки на ЕС по отношение на трансплантацията на органи; 
отбелязва обаче, че разпределението на органи следва да се основава на
медицинската възможност на пациента да приеме органите и че 
дискриминация на базата на увреждания, като например синдрома на Даун, 
които нямат отношение към шансовете на пациента да приеме един орган, 
следва да не се толерира;
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Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 46
Параграф 3

3. изразява загрижеността си за недостатъчния брой налични човешки органи за 
трансплантация, които да покрият потребностите на пациентите; отчита, че 
изключително недостатъчният брой донори (заличаване) и органи остава главна 
пречка пред пълното развитие на трансплантационните услуги и основно 
предизвикателство пред държавите-членки на ЕС по отношение на 
трансплантацията на органи; 

Or. es

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 47
Параграф 4

4. отбелязва големите различия по отношение на източниците на органи (починали 
или живи донори) в рамките на ЕС, големите различия между постиженията на 
държавите-членки в увеличаването на техните резерви от органи, 
несъответствията между държавите-членки по отношение на изискванията за 
качество и безопасност (заличаване), различните организационни подходи към 
донорството и трансплантацията на органи и различията в обучението и 
подготовката на лекари и медицински персонал; счита, че несъответствията 
отчасти могат да се обяснят с комбинация от културни, етически, религиозни, 
исторически (заличаване), социални и правни фактори; при все това посочва, че 
критическият фактор, изглежда, е начинът, по който се организира целият 
процес на донорство и трансплантация;

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 48
Параграф 4

4. отбелязва големите различия по отношение на източниците на органи (починали 
или живи донори) в рамките на ЕС, големите различия между постиженията на 
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държавите-членки в увеличаването на техните резерви от органи, 
несъответствията между държавите-членки по отношение на изискванията за 
качество и безопасност и различните организационни подходи към донорството 
и трансплантацията на органи; счита, че несъответствията отчасти могат да се 
обяснят с комбинация от икономически, структурни, административни, 
културни, етически, религиозни, исторически и социални фактори; при все това 
посочва, че критическият фактор, изглежда, е начинът, по който протича целият 
процес на донорство и трансплантация;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 49
Параграф 4

4. отбелязва големите различия по отношение на източниците на органи (починали 
или живи донори) в рамките на ЕС, големите различия между постиженията на 
държавите-членки в увеличаването на техните резерви от органи, 
несъответствията между държавите-членки по отношение на изискванията за 
качество и безопасност и различните организационни подходи към донорството 
и трансплантацията на органи; счита, че несъответствията отчасти могат да се 
обяснят с комбинация от културни, етически, религиозни, исторически и 
социални фактори; при все това посочва, че критическият фактор, изглежда, е 
начинът, по който протича целият процес на донорство и трансплантация, но че 
въпреки всичко моралът е основен ръководещ принцип за определяне на 
политическите действия на Съюза относно донорството и 
трансплантацията на органи;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 50
Параграф 4 а (нов)

4а. подчертава, че донорството на органи е дар; затова подчертава, че въпреки 
че е изключително важно да се намери разрешение на недостига на органи в 
Европа, също така трябва да се уважава и защитава свободният избор да се 
дари орган или не;

Or. en
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 51
Параграф 4 а (нов)

4а. изразява силна убеденост, че е налице значителен потенциал за обмен на 
експертен опит между държавите-членки на ЕС, който може да увеличи 
донорството и да направи по-равнопоставен достъпа до трансплантации в 
ЕС; затова очаква с нетърпение Плана за действие на Комисията за 
засилено сътрудничество между държавите-членки с цел:
 увеличаване наличността от органи 
 увеличаване на ефикасността и достъпността на системите за 

трансплантация 
 засилване на обществената осведоменост
 осигуряване на качество и безопасност;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 52
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
в държавите-членки и между тях; предлага оперативните системи да 
включват подходяща законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, 
психологическа и организационна поддръжка, както и ефективна система за 
разпределение;

Or. en

Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 53
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално и особено на международно ниво; предлага оперативните 
системи да включват подходяща законова рамка, техническа и логистична 
инфраструктура, психологическа и организационна поддръжка, както и 
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ефективна система за разпределение;

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 54
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално и международно ниво; предлага оперативните системи да 
включват подходяща законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, 
психологическа и организационна поддръжка, както и ефективна система за 
разпределение;

Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 55
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на международно и национално ниво; предлага оперативните системи да 
включват подходяща законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, 
психологическа и организационна поддръжка, както и ефективна система за 
разпределение;

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 56
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално ниво; предлага оперативните системи да включват подходяща 
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законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, (заличаване)
поддръжка и подходяща организационна структура на болнично и 
надболнично ниво, подсигурена с високо квалифициран персонал, както и 
справедлива и ефективна система за разпределение и разпространение на 
органи;

Or. es

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 57
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално ниво; предлага оперативните системи да включват подходяща 
законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, психологическа и 
организационна поддръжка, както и ефективна система за разпределение; 
подчертава необходимостта от проследимост, за да се гарантира, че 
донорството на органи е справедливо по отношение на разпределението и 
изпълнението, както и че е безопасно от предаване на болести и други 
опасности;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 58
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели 
на национално ниво; предлага оперативните системи да включват подходяща 
законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, психологическа и 
организационна поддръжка, както и ефективна система за разпределение, 
гарантираща равен достъп до трансплантации;

Or. en
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Изменение, внесено от Alojz Peterle

Изменение 59
Параграф 5

5. подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на 
независими, добре структурирани оперативни системи и насърчаването на 
успешните модели на национално ниво; предлага оперативните системи да 
включват подходяща законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, 
психологическа и организационна поддръжка, както и ефективна система за 
разпределение;

Or. sl

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 60
Дял -6 (нов)

-6. УВЕЛИЧАВАНЕ НАЛИЧНОСТТА ОТ ОРГАНИ

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 61
Параграф -6 а (нов)

-6а. изтъква, че държавите-членки носят отговорност за собствения си правен 
модел; отбелязва, че в ЕС съществуват два модела, всеки от които със 
своите варианти; счита за ненужно да се адаптират или хармонизират 
правните системи; приканва държавите-членки да въведат в 
законодателството си възможност за посочване на законен представител, 
който след смъртта на човека да може да вземе решение за донорство на 
органите му;

Or. en
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 62
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на post mortem 
донорството; затова настоятелно призовава държавите-членки да 
инвестират максимално в подобряването на организационната си система 
чрез: 
 сенсибилизация, обучение и подготовка на лекари и медицински 

персонал, 
 финансово подпомагане на болниците за назначаване на 

"вътрешноболнични координатори по трансплантациите" (лекари, 
които работят в интензивните отделения, и подпомагащият ги 
медицински екип). Задачата им е активно да идентифицират 
потенциални донори и да се свързват със семействата им, 

 програми за повишаване на качеството във всяка болница или група 
от болници в Европа, където има доказан потенциал за донорство на 
органи;

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 63
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на донорството 
чрез установяване на ефективни системи за идентифициране на донори на 
органи, в частност като улесняват хората доброволно да решат да дарят 
органи, докато са още живи, чрез въвеждане на on-line процедура за 
включване в национален донорски регистър, и чрез насърчаване 
координацията на донорите на транспланти в болниците в цяла Европа; изисква 
от държавите-членки да проучат насърчаването на донорството от живи донори 
и да оценят използването на органи от "разширени донори", като вземат предвид 
аспектите качество и безопасност;

Or. fr
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 64
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на донорството 
чрез установяване на ефективни системи за идентифициране на донори на 
органи и чрез насърчаване координацията на донорите на транспланти в 
болниците в цяла Европа; изисква от държавите-членки да проучат 
насърчаването на донорството, за да стимулират донорството от живи 
донори и да оценят използването на органи от "разширени донори", като вземат 
предвид аспектите качество и безопасност и вида орган;

Or. fr

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 65
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на донорството 
чрез установяване на ефективни системи за идентифициране на донори на 
органи и чрез насърчаване координацията на донорите на транспланти в 
болниците в цяла Европа; изисква от държавите-членки да (заличаване) оценят 
използването на органи от "разширени донори", като вземат предвид аспектите 
качество и безопасност;

Or. en

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 66
Параграф 6

6. призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на донорството 
чрез установяване на ефективни системи за идентифициране на донори на 
органи и чрез насърчаване координацията на донорите на транспланти в 
болниците в цяла Европа; изисква от държавите-членки да проучат 
насърчаването на донорството от живи донори и да оценят използването на 
органи, "взети на основата на разширени критерии", като вземат предвид 
аспектите качество и безопасност;
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Or. hu

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 67
Параграф 6

6. (Не се отнася за българската версия.)

Or. es

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 68
Параграф 6 а (нов)

6а. отчита, че при един разширен резерв от донори лекарите могат да са 
загрижени за по-голямата вероятност от отхвърляне на органи и 
постепенно западане на функцията на присадения орган и затова призовава 
Комисията и държавите-членки да подкрепят методи за превенция и 
лечение на отхвърлянето на органи, така че "разширеният" резерв от 
органи да може спокойно да бъде използван от лекарите;

Or. en

Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 69
Параграф 6 а (нов)

6а. изисква от държавите-членки преди януари 2010 г. да премахнат законите, 
според които органите за донорство могат да се използват единствено в 
съответната страна;

Or. en



AM\707703BG.doc 25/56 PE400.651v02-00

BG

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 70
Параграф 6 а (нов)

6а. призовава държавите-членки вземат всички необходими мерки в областта 
на обучението и подготовката, екипната работа и заплатите на 
хирурзите, извършващи трансплантации; 

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 71
Параграф 6 б (нов)

6б. изисква от държавите-членки, с оглед увеличаване наличността от органи, 
да оценят използването на органи от "разширени донори" (по-възрастни 
донори, донори с някои заболявания), като вземат предвид аспектите 
качество и безопасност;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 72
Параграф 6 в (нов)

6в. изисква от държавите-членки, които разрешават донорство от живи 
донори, да вземат предвид аспектите качество и безопасност; подчертава 
обаче, че донорството от живи донори следва да бъде допълващо спрямо 
post mortem донорството;

Or. en
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Изменение 73
Параграф 6 г (нов)

6г. изисква от държавите-членки да гарантират, че донорство от живи 
донори се извършва на доброволна и неплатена основа; вярва, че е важно 
това да се потвърждава от юридическо решение; донорите могат да 
получават компенсация, строго ограничена до възстановяване на разходите 
и компенсиране на неудобствата,свързани с донорството; в този случай 
държавите-членки определят условията, при които може да се получи 
компенсация; държавите-членки докладват на Комисията относно тези 
мерки на всеки три години; изисква от държавите-членки да гарантират, 
че живите донори не са обект на дискриминация от страна на 
застрахователните компании; 

Or. en

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 74
Параграф 6 а (нов)

6а. подчертава необходимостта от обучение на здравния персонал за общуване 
с най-близките роднини или семействата на потенциални донори чрез 
почтителен диалог относно донорството; това ще доведе до увеличаване на 
съгласието за донорство и следователно до намаляване на списъците на 
чакащите;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 75
Параграф 6 а (нов)

6а. счита,че е от изключително значение да се разбират потребностите на 
роднините на един починал донор; посочва колко е важно да се даде 
достатъчно време на роднините за сбогуване с починалия; 

Or. en
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Изменение, внесено от Maciej Marian Giertych

Изменение 76
Параграф 6 а (нов)

6а. счита за необходимо да гарантира, че потребността от органи никога няма 
да окаже влияние върху определянето на смъртта;

Or. en

Изменение, внесено от Maciej Marian Giertych

Изменение 77
Параграф 6 б (нов)

6б. счита за неуместно да се ангажират анестезиолози при ваденето на органи 
от трупове;

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 78
Параграф 6 а (нов)

6а. отбелязва също така, че за да се осигури бързото идентифициране на 
органи, е важно да се насърчават онези, които не са подходящи донори, да 
носят картонче с тази информация;

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 79
Параграф 6 б (нов)

6б. отчита, че биотехнологията вече предлага решения на риска от 
отхвърляне на присадени органи, например чрез процедури, намаляващи 
честотата на отхвърляне, което на свой ред ще подпомогне наличността 
от повече органи, като позволи на лекарите да лекуват или дори да 
предотвратяват отхвърлянето; твърди, че това ще подпомогне 
"разширения" резерв от донори, като намали риска, свързан с разширени 
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програми за органи;

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 80
Параграф 7

7. счита, че в процеса на донорство и трансплантация органите могат да 
бъдат увредени, така че да се наруши тяхната жизнеспособност, което 
допринася за недостига на органи, и че ограничението върху използването 
на алтруистични живи донори се определя от съображения за 
безопасността на донора; призовава Комисията да насърчава базисните и 
клиничните изследвания на техниките и продуктите, които ограничават 
уврежданията на органите в процеса на донорство и трансплантация, 
както и на процедурите, които подобряват безопасността на използването 
на живи донори; 

Or. es

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 81
Параграф 7

7. отчита, че благодарение на новаторските изследвания върху възрастните 
стволови клетки вече има голям напредък в третирането и подмяната на 
органи, които са съвместими с пациента и елиминират риска от 
отхвърляне, присъщ на трансплантацията на органи; затова (заличаване)
призовава Комисията да насърчава такива изследвания, които често се 
провеждат от нововъзникващи европейски малки и средни биотехнически 
предприятия в установените от държавите-членки културни и етически рамки;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 82
Параграф 7

7. счита, че в бъдеще биотехнологията, базирана на възрастни стволови клетки, 
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може да предложи на изследователите възможност да създават органи от 
съществуващи тъкани - от самите пациенти или от други донори на тъкани; 
призовава Комисията да насърчава такива изследвания, които често се 
провеждат от нововъзникващи европейски малки и средни биотехнически 
предприятия в установените от държавите-членки културни и етически рамки;

Or. en

Изменение, внесено от Alojz Peterle

Изменение 83
Параграф 7

7. счита, че в бъдеще биотехнологията може да предложи на изследователите 
възможност да създават органи от съществуващи тъкани - от самите пациенти 
или от други донори на тъкани, при условие, че проследимостта и 
прозрачността са гарантирани; призовава Комисията да насърчава такива 
изследвания, които често се провеждат от нововъзникващи европейски малки и 
средни биотехнически предприятия в установените от държавите-членки 
културни и етически рамки;

Or. sl

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 84
Параграф 7

7. счита, че в бъдеще биотехнологията може да предложи на изследователите 
възможност да създават органи от съществуващи тъкани - от самите пациенти 
или от други донори на тъкани; призовава Комисията да насърчава такива 
изследвания, които често се провеждат от нововъзникващи европейски малки и 
средни биотехнически предприятия в установените от държавите-членки 
културни и етически рамки и в рамките на Хартата за основните права и 
Конвенцията за биомедицина на Съвета на Европа;

Or. en
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Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 85
Параграф 7 а (нов)

7а. подчертава, че при донорството и трансплантацията на органи акцентът 
е принципно различен от този при донорството на кръв, клетки и органи, 
например, тъй като донорството на кръв, клетки и органи е свързано с 
намаляване и елиминиране на риска за разлика от донорството и 
трансплантацията на органи, които са свързани с управление на риска на 
равнище на отделния пациент; освен това подчертава, че всяка една 
инициатива на ЕС за качество и безопасност следва да бъде инициатива за 
качество и безопасност, движена единствено от оценката на пост-
трансплантационните резултати;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 86
Параграф 7 а (нов)

7а. призовава Комисията да насърчава подобряването на съществуващото 
лечение за улесняване и подобряване качеството на живота на хора, които 
се нуждаят от трансплантация на органи;

Or. en

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 87
Параграф 8

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 88
Параграф 8

8. Изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи: 
подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи (заличаване) е 
неетична и не съответства на основните човешки ценности; тя също така не 
съответства на основните човешки ценности, противоречи на член 21 от 
Конвенцията за правата на човека и биомедицината и е забранена съгласно член 
2, параграф 2 от Европейската харта за основните права;

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 89
Параграф 8

8. изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи; 
подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи (заличаване) е 
неетична, не съответства на основните човешки ценности, противоречи на член 
21 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината и е забранена съгласно 
член 2, параграф 2 от Европейската харта за основните права;

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 90
Параграф 8

8. изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи; 
подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи (заличаване) е 
неетична, не съответства на основните човешки ценности, противоречи на член 
21 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината и е забранена съгласно 
член 2, параграф 2 от Европейската харта за основните права;

Or. en
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Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 91
Параграф 8

8. изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи; 
подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи (заличаване) е 
неетична, не съответства на основните човешки ценности, противоречи на член 
21 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината и е забранена съгласно 
член 2, параграф 2 от Европейската харта за основните права;

Or. en

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 92
Параграф 8

8. изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и нелегалния трафик 
на органи; подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи, която 
отрича равния достъп до трансплантация, е неетична, не съответства на 
основните човешки ценности, противоречи на член 21 от Конвенцията за 
правата на човека и биомедицината и е забранена съгласно член 2, параграф 2 от 
Европейската харта на основните права;

Or. hu

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Изменение 93
Параграф 8 а (нов)

8а. призовава държавите-членки да вземат мерки за предотвратяване на 
"трансплантационния туризъм" чрез обмен на регистрации за списъците 
на чакащите между организациите за обмен на органи, за да не се допусне 
участие в няколко списъка;

Or. en
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Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 94
Параграф 9

9. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за 
предотвратяване на "трансплантационния туризъм", включително чрез 
изработване на насоки за защита на най-бедните и уязвими донори от 
превръщане в жертви на трафика на органи и чрез приемане на мерки, 
увеличаващи наличността от легално доставени органи; призовава Комисията 
и държавите-членки да намерят решения за европейските граждани, на 
които са били трансплантирани органи нелегално, както в ЕС, така и в 
трети страни; призовава Комисията посредством пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие да насърчава общ подход, целящ натрупване на 
информация относно националните законодателства за трафик на органи и да 
открои главните проблеми и евентуалните решения; посочва във връзка с това, 
че трябва да се създаде система за проследимост и отчетност на човешкия 
материал, пресичащ граници; 

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 95
Параграф 9

9. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за 
предотвратяване на "трансплантационния туризъм", включително чрез 
изработване на насоки за защита на най-бедните и уязвими донори от 
превръщане в жертви на трафика на органи и чрез приемане на мерки, 
увеличаващи наличността от легално доставени органи; призовава Комисията 
посредством пространството на свобода, сигурност и правосъдие да насърчава 
общ подход, целящ натрупване на информация относно националните 
законодателства за трафик на органи и да открои главните проблеми и 
евентуалните решения; посочва във връзка с това, че трябва да се създаде 
система за проследимост и отчетност на човешкия материал (заличаване);

Or. fr
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Изменение, внесено от Alojz Peterle

Изменение 96
Параграф 9

9. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за 
предотвратяване на "трансплантационния туризъм", включително чрез 
изработване на насоки за защита на най-бедните и уязвими донори от 
превръщане в жертви на трафика на органи и чрез приемане на мерки, 
увеличаващи наличността от легално доставени органи;  призовава Комисията 
посредством пространството на свобода, сигурност и правосъдие да насърчава 
общ подход, целящ натрупване на информация относно националните 
законодателства за трафик на органи и да открои главните проблеми и 
евентуалните решения; посочва във връзка с това, че трябва да се създаде 
система за проследимост и отчетност на човешките органи, предназначени за 
медицински цели, и пресичащи граници; 

Or. sl

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 97
Параграф 9 а (нов)

9а. призовава държавите-членки да учредят национални регистри на всички 
трансплантирани органи със съответните дата и място на изваждането и 
имплантирането на органите, както и със свързания с това транспорт, за 
да се предотврати нелегалния трафик или нелегални трансплантации на 
органи в ЕС или в трети страни;

Or. en

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 98
Параграф 9 а (нов)

9а. изразява съжаление, че Европол няма проучвания върху трафика на органи, 
защото според тях не са били открити случаи в ЕС; стига до 
заключението, че това очевидно се дължи на повърхностна работа;

Or. en
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 99
Параграф 10

10. изисква от държавите-членки да гарантират, че се зачита анонимността 
на донори и реципиенти;

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 100
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на живите донори както от медицинска, 
така и от психологическа и социална гледна точка, и гарантиращи, че 
донорството на органи се извършва алтруистично и доброволно, без друго 
заплащане освен компенсацията, строго ограничена до възстановяване на 
разходите и компенсиране на неудобствата,свързани с донорството; настоятелно 
призовава държавите-членки да определят условията, при които може да се 
получи компенсация;

Or. es

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 101
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично и доброволно, без никакво заплащане 
освен компенсацията, покриваща разумни пътни разходи, загубата на доходи 
от работа и разходите за гледане на деца за времето на донорството на 
органи; настоятелно призовава държавите-членки да определят условията, при 
които може да се получи компенсация;

Or. en
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Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 102
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично и доброволно, без друго заплащане освен 
компенсацията, строго ограничена до възстановяване на разходите и 
компенсиране на неудобствата, свързани с донорството, и гарантираща 
запазване на анонимността на починалите и на живите донори, несвързани 
генетично или емоционално с реципиента; настоятелно призовава държавите-
членки да определят условията, при които може да се получи компенсация;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 103
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично, доброволно, анонимно и неплатено, без 
друго заплащане освен компенсацията, строго ограничена до възстановяване на 
разходите (заличаване), свързани с донорството; настоятелно призовава 
държавите-членки да определят условията, при които може да се получи 
компенсация;

Or. en

Изменение, внесено от Giovanni Berlinguer

Изменение 104
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично и доброволно, без друго заплащане освен 
компенсацията, строго ограничена до възстановяване на разходите и 
компенсиране на неудобствата,свързани с донорството; настоятелно призовава 
държавите-членки да определят условията, при които може да се получи 
компенсация, въпреки че тя не трябва да бъде под формата на обезщетение, 
и да изключат директните плащания между донори и реципиенти;

Or. it
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Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 105
Параграф 10

10. подкрепя мерки, целящи защитата на донорите и гарантиращи, че донорството 
на органи се извършва алтруистично и доброволно, без друго заплащане освен 
компенсацията, строго ограничена до възстановяване на разходите и 
компенсиране на неудобствата,свързани с донорството; настоятелно призовава 
държавите-членки да определят условията, при които може да се получи 
компенсация и които гарантират, че донорството на органи е строго 
некомерсиално;

Or. en

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta

Изменение 106
Параграф 10 а (нов)

10а. призовава във връзка с използването на живи донори за осигуряване на 
подходяща медицинска, психологическа и техническа подкрепа, за създаване 
на система за клинично наблюдение на здравето на реципиентите и 
донорите и за разработване на подходящи разпоредби, за да могат донорите 
и евентуално семействата им да прекарат в болница важния 
възстановителен период след операцията;

Or. it

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 107
Дял -11 (нов)

-11. ЕФИКАСНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Or. en
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 108
Параграф 11

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 109
Параграф 11

11. отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна 
регистрация на трансплантационните дейности и че съществуват и няколко 
доброволни регистъра (заличаване); препоръчва силно създаването на 
национални регистри за проследяване състоянието на живи донори, както и на 
регистри за проследяване състоянието на пациенти след трансплантация;
подчертава значението на сравнимостта на данните между държавите-
членки на ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 110
Параграф 11

11. отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна 
регистрация на трансплантационните процедури и че съществуват и няколко 
доброволни регистъра, не съществува всеобхватна система за събиране на данни 
за различните типове трансплантация и резултатите от тях; силно подкрепя 
създаването на национални и международни регистри на живи донори, 
регистри за проследяване състоянието на донорите и регистри за 
проследяване състоянието на пациенти след трансплантация;

Or. en
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 111
Параграф 11

11. отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна 
регистрация на трансплантационните процедури и че съществуват и няколко 
доброволни регистъра, не съществува всеобхватна система за събиране на данни 
за различните типове трансплантация и резултатите от тях; силно подкрепя 
създаването на национални регистри на трансплантационни процедури, както 
и на (заличаване) регистър, проследяващ развитието на пациенти, 
претърпели трансплантация;

Or. es

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 112
Параграф 11

11. отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна 
регистрация на трансплантационните процедури и че съществуват и няколко 
доброволни регистъра, не съществува всеобхватна система за събиране на данни 
за различните типове трансплантация и резултатите от тях; силно подкрепя 
създаването на национални регистри на живи донори, както и на редовно 
обновяван пост-трансплантационен регистър;

Or. en

Изменение, внесено от Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Изменение 113
Параграф 11 а (нов)

11а. изисква от Комисията да препоръча на държавите-членки известни насоки 
относно регистрацията, за да се гарантира, че регистрираният предоставя 
определена информация за медицинската си история, както и да се 
гарантира качество и безопасност на органите на донора, тъй като 
регистрацията не е просто акт на записване на името, а има последици за 
донора и за реципиента; 
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Or. en

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta

Изменение 114
Параграф 11 а (нов)

11а. призовава Комисията да учреди на европейско ниво координационен център 
със задачата бързо да намира органи, особено за най-трудните за 
трансплантация пациенти (например със свръхвисок имунитет, редки 
антигени, остри съдови заболявания и др.), както и да обменя информация и 
добри практики, свързани с такива паценти;

Or. it

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 115
Параграф 12

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 116
Параграф 12

12. приканва Комисията да подпомогне разработването на ядро от технически и 
етически стандарти за управлението на безопасността, качеството и 
ефективността на донорството на органи в контекста на донорството и 
трансплантацията, което да служи като модел на държавите-членки; 
призовава Комисията да установи европейски механизъм, насърчаващ действия 
за координиране на държавите-членки по отношение на донорството и 
трансплантацията на органи;

Or. fr
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Изменение, внесено от Alojz Peterle

Изменение 117
Параграф 12

12. приканва Комисията да подпомогне разработването на ядро от технически и 
етически стандарти за управлението на безопасността, качеството и 
ефективността на частите от човешкото тяло за трансплантация, което да 
служи като модел на държавите-членки; призовава Комисията да установи 
европейски механизъм, насърчаващ действия за координиране на държавите-
членки по отношение на донорството и трансплантацията на органи;

Or. sl

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 118
Параграф 13

13. счита, че една допълнителна полза от сътрудничеството между държавите-
членки на ЕС, върху която не е акцентирано достатъчно в съобщението на 
Комисията, е потенциалната ценност на обмена на органи между държавите-
членки в обхвата на медицинските и техническите възможности; 
подчертава добрите резултати от международни системи като 
Eurotransplant и Scandiatransplant; вярва, че обменът на органи може да бъде 
много полезен особено при трудни процедури на трансплантация (например при 
пациенти с повишена чувствителност или спешни пациенти);

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 119
Параграф 13

13. счита, че една допълнителна полза от сътрудничеството между държавите-
членки на ЕС, върху която не е акцентирано достатъчно в съобщението на 
Комисията, е потенциалната ценност на обмена на органи между държавите-
членки, като се отчитат географските ограничения на подобен обмен и 
потенциалните ефекти върху жизнеспособността на органите; вярва, че 
обменът на органи може да бъде много полезен особено при пациенти със 
специални заболявания, за които е трудно да се намери подходящ донор;
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Or. es

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 120
Параграф 13

13. счита, че една допълнителна полза от сътрудничеството между държавите-
членки на ЕС, върху която не е акцентирано достатъчно в съобщението на 
Комисията, е потенциалната ценност на обмена на органи между държавите-
членки от гледна точка на медицинските и техническите възможности; 
вярва, че обменът на органи може да бъде много полезен особено при трудни 
процедури на трансплантация;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 121
Параграф 13 а (нов)

13а. приканва Комисията заедно с държавите-членки да проведе проучване на 
всички въпроси, свързани с трансплантацията на органи на временно 
пребиваващите в една държава-членка, които не са граждани на ЕС, и да 
разработи кодекс за поведение с правила и условия, при които органи, 
предоставени от мъртви донори от ЕС, могат да се използват за временно 
пребиваващи, които не са граждани на ЕС; 

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 122
Параграф 14

14. признава, че е жизнено важно да се обезпечи качеството и безопасността на 
донорството и трансплантацията на органи; посочва, че това ще въздейства 
върху намаляването на рисковете при трансплантации и съответно върху 
намаляването на неблагоприятните последици; признава, че действията за 
качеството и безопасността биха могли да окажат влияние върху наличието на 
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органи и обратно; изисква от Комисията да помогне на държавите-членки да 
развият капацитета си за изработване и развитие на национални разпоредби и 
регулаторни рамки за подобряване на качеството и безопасността;

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 123
Параграф 14

14. признава, че е жизнено важно да се подобри качеството и безопасността на 
донорството и трансплантацията на органи; посочва, че това ще въздейства 
върху намаляването на рисковете при трансплантации и съответно върху 
намаляването на неблагоприятните последици; признава, че действията за 
качеството и безопасността биха могли да окажат влияние върху наличието на 
органи и обратно; изисква от Комисията да помогне на държавите-членки да 
развият капацитета си за установяване и развитие на национални разпоредби и 
регулаторни рамки за подобряване на качеството и безопасността, без това да 
окаже отрицателно въздействие върху наличността на органи за 
трансплантация;

Or. es

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Изменение 124
Параграф 15

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 125
Параграф 15

15. препоръчва всяка болница, където има интензивно отделение, да може да 
инициира процес на донорство, като някой ключов член на медицинския
персонал ръководи този процес, както и разработването на програма за 
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активно откриване на донори; посочва, че във всяка болница, ангажирана с 
процеса на донорство, следва да се разработят продължителни програми за 
подобряване на качеството, провеждани съвместно от специалисти в 
интензивните отделения и координатора по трансплантации на болницата;  

Or. es

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 126
Параграф 15

15. посочва, че във всяка болница с потенциал за донорство и трансплантация на 
органи следва да се разработят програми за подобряване на качеството, 
провеждани съвместно от специалисти в интензивните отделения и 
координатора по трансплантации на болницата, както и да се назначи човек, 
отговарящ за донорството на органи; 

Or. hu

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 127
Параграф 16

16. подчертава, че доброто сътрудничество между работещите в сферата на 
здравеопазването и отговорните органи е необходимо и осигурява добавена 
стойност; изисква от Комисията да подпомогне връзките между националните 
организации по трансплантация в държавите-членки, включително чрез 
сътрудничество на правно, етическо и техническо ниво; отчита, че в 
трансплантационната медицина има ситуации, които не могат да се обхванат по 
подходящ начин в държави-членки с ограничен резерв от донори; изразява 
увереност, че по-специално малките държави-членки определено биха могли да 
се възползват от европейското сътрудничество;

Or. en
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Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 128
Параграф 16 а (нов)

16а. призовава за европейски донорски картон, който да допълва 
съществуващите национални системи;

Or. en

Изменение, внесено от Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 129
Параграф 17

17. счита, че международното сътрудничество за насърчаване наличността и 
безопасността на органите е желателно; в тази връзка принос могат да 
имат общите правила относно най-добрите медицински практики, 
техниките за диагностициране и консервацията; призовава държавите-
членки активно да насърчават подобно сътрудничество и да прилагат тази 
система от общи правила; 

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 130
Параграф 17

17. счита, че международното сътрудничество за насърчаване донорството на 
органи е желателно, за да се максимизира донорството на органи и да се осигури 
по-равен достъп до трансплантации; призовава държавите-членки активно да 
насърчават подобно сътрудничество с цел увеличаване достъпа на гражданите 
до тези терапевтични процедури; настоятелно призовава държавите-членки 
да разработят кодекс за поведение с правила и условия, при които органи, 
предоставени от мъртви донори от ЕС, могат да се използват за временно 
пребиваващи, които не са граждани на ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
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Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 131
Дял -18 (нов)

-18. ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ

Or. en

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 132
Параграф 18

18. изтъква, че информация относно донорството и трансплантацията на 
органи следва да се предоставя по прозрачен, непредубеден и незадължаващ 
начин, като тази информация обхваща донорството като цяло, т.е. факта, 
че донорството може да включва предоставяне на множество органи и 
тъкани, а също така обръща внимание и на страховете и евентуалните 
злоупотреби;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 133
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи 
наличността на органи; затова призовава Комисията, държавите-членки и 
гражданското общество да засилят структурираното насърчаването на 
донорството, особено сред младежите в училищата; във връзка с това 
предлага да се използват известни личности (например спортисти) и 
образователни пакети; освен това препоръчва откриването на гореща 
линия в държавите членки, за да се отговаря на въпросите на гражданите и 
медиите; 

Or. en
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 134
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи чрез кампании и ясна, независима, 
обективна и непредубедена информация, тъй като това може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи 
наличността на органи; призовава да се обмисли възможността за 
пропагандиране идеята за донорство на органи (заличаване) сред конкретни 
групи от населението (например студенти, тийнейджъри и млади хора);

Or. fr

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 135
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и да намали броя на отказите за 
донорство, и по такъв начин да увеличи наличността на органи; подчертава, че 
идеята за донорство на органи следва да се пропагандира сред конкретни групи 
от населението (например студенти, тийнейджъри, млади хора и малцинства) и 
че следва да се улеснява подготовката на членове на някои определени 
професии, непряко свързани с процеса (съдии, патолози и журналисти);

Or. es

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 136
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи 
наличността на органи; подчертава, че информация относно донорство на 
органи следва да се предоставя, като същевременно се защитава свободната 
воля на личността и без да се експлоатират непълнолетните;
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Or. en

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 137
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни 
идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи 
наличността на органи; подчертава, че идеята за донорство на органи следва да 
се пропагандира сред конкретни групи от населението, а именно студенти, 
тийнейджъри, млади хора и етнически и религиозни групи; 

Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 138
Параграф 18

18. подчертава важността да се увеличава обществената информираност за 
необходимостта от донорството и трансплантацията на органи и подкрепя 
националните кампании за повишаване на информираността в тази сфера,
тъй като те могат да улеснят идентифицирането на донори на органи и по 
такъв начин да увеличи наличността на органи; подчертава, че идеята за 
донорство на органи следва да се пропагандира сред конкретни групи от 
населението (например студенти, тийнейджъри и млади хора);

Or. nl

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 139
Параграф 18 а (нов)

18а. подчертава, че свободният избор да се дари орган или не трябва да се 
уважава и че донорството на органи трябва да се разглежда като дар от 
едно човешко същество на друго; изтъква, че това трябва да бъде отразено 
в използвания език и че трябва да се избягва икономическа терминология, 
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която навежда на мисълта, че органите могат да се третират като стока 
на вътрешния пазар; 

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 140
Параграф 18 б (нов)

18б. призовава Комисията и държавите-членки да насърчат Световния ден на 
донорството и да препоръчат действия, които подчертават добрите 
резултати и значимостта на трансплантациите; 

Or. en

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 141
Параграф 19

19. изразява убеденост, че предоставянето на повече информация на 
обществеността и на местно и регионално ниво представлява много ефективен 
начин за увеличаване наличността на органи; призовава Комисията, държавите-
членки и организациите на гражданското общество, църквите и религиозните 
общности да се включат в усилията за повишаване на обществената 
информираност за възможността за донорство на органи, като се отчитат 
културните особености на всяка държава-членка; отчита, че е необходимо да се 
подобрят комуникативните умения на работещите в здравеопазването, например 
чрез изработване на информационни насоки; изразява потребност както от 
професионално отношение към експертите в областта на комуникацията, така и 
от подкрепа от тяхна страна; особено внимание следва да се обръща както на 
съдържанието на съобщението, така и на най-добрия начин за съобщаване на 
най-противоречивите теми;

Or. en
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Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 142
Параграф 19

19. изразява убеденост, че предоставянето на повече информация на 
обществеността и на местно и регионално ниво представлява много ефективен 
начин за увеличаване наличността на органи; призовава Комисията, държавите-
членки и организациите на гражданското общество да се включат в усилията за 
повишаване на обществената информираност за възможността за донорство на 
органи, като се отчитат културните особености на всяка държава-членка; отчита, 
че е необходимо да се подобрят комуникативните умения на работещите в 
здравеопазването, например чрез изработване на информационни насоки; 
подчертава важната роля на регистрираните донори в насърчаването на 
донорството на органи чрез убеждаване на членовете на семействата и 
приятелите им да станат донори; изразява потребност както от 
професионално отношение към експертите в областта на комуникацията, така и 
от подкрепа от тяхна страна; особено внимание следва да се обръща както на 
съдържанието на съобщението, така и на най-добрия начин за съобщаване на 
най-противоречивите теми;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 143
Параграф 19

19. изразява убеденост, че предоставянето на повече информация на 
обществеността и на местно и регионално ниво представлява много ефективен 
начин за увеличаване наличността на органи; призовава Комисията, държавите-
членки и организациите на гражданското общество да се включат в усилията за 
повишаване на обществената информираност за възможността за донорство на 
органи, като се отчитат културните особености на всяка държава-членка; отчита, 
че е необходимо да се подобрят комуникативните умения на работещите в 
здравеопазването, например чрез изработване на информационни насоки; 
изразява потребност както от професионално отношение към експертите в 
областта на комуникацията, така и от подкрепа от тяхна страна; особено 
внимание следва да се обръща както на съдържанието на съобщението, така и на 
най-добрия начин за съобщаване на най-противоречивите теми; подчертава 
значението на редовните срещи на медиите за насърчаване на добрите 
резултати и важността на трансплантациите; 

Or. en
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 144
Параграф 20

20. призовава Комисията да подкрепи транснационално проучване на донорството и 
трансплантацията на органи, което да разгледа въздействието на етническата 
принадлежност, страната на произход, религията, степента на образование и 
социално-икономическото положение върху решението да се предоставят 
органи за донорство; призовава Комисията и държавите-членки да 
разпространят бързо резултатите от проучването, за да се информира 
обществеността и да се променят някои погрешни възприятия; обръща 
внимание на необходимостта културата на донорството да обхване и 
гражданите на други страни с различни религиозни и културни традиции, 
чрез разработването на насочени рекламни и информационни кампании; 

Or. es

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 145
Параграф 20

20. призовава Комисията да подкрепи транснационално проучване на донорството и 
трансплантацията на органи, което да разгледа въздействието на етническата 
принадлежност, страната на произход, религията, степента на образование и 
социално-икономическото положение върху решението да се предоставят 
органи за донорство; призовава Комисията и държавите-членки да 
разпространят бързо резултатите от проучването, за да се информира 
обществеността и да се променят някои погрешни възприятия; подчертава 
колко е важно да се използват тези резултати за кампании, насочени към 
конкретни групи;

Or. en

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 146
Параграф 20 а (нов)

20а. изразява подкрепа за създаването на "гореща линия за трансплантации" с 
един телефонен номер, поддържана 24 часа в денонощието от подходящо 
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обучени и опитни професионалисти, които да могат бързо да предоставят 
релевантна и точна информация (медицинска, юридическа) на всички 
засегнати лица;

Or. en

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta

Изменение 147
Параграф 20 а (нов)

20а. призовава да бъдат заделени специални средства за малките и средни 
фирми, с цел подкрепа и разпространение на резултатите от 
биотехнологическите изследвания, в частност изследванията върху 
трансплантацията на тъкани и култивирането на клетки с цел саниране 
на увредени органи;

Or. it

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 148
Дял -21 (нов)

-21. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА

Or. en

Изменение, внесено от Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 149
Параграф -21 а (нов)

-21а. призовава Комисията да предвиди средства по Седмата рамкова програма за 
насърчаване на изследванията на по-добри и по-чувствителни техники за 
диагностициране, които навреме и ефикасно да разкриват такива опасни 
заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит и др., тъй като един от важните 
аспекти на трансплантацията на органи е да гарантира безопасност от 
различни пагубни фактори и вещества, които се намират в органите на 
донорите; 
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Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 150
Параграф 21

21. счита, че следва да се наблюдават и оценяват пост-трансплантационните и 
пост-донорските резултати; подчертава, че между държавите-членки следва да 
се насърчава обща методология за анализ на данни с цел позволяване на 
оптимална съпоставимост на резултатите;

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 151
Параграф 21

21. счита, че следва да се наблюдават и оценяват пост-трансплантационните 
резултати; подчертава, че между държавите-членки следва да се насърчава обща 
методология на основата на най-добрите практики, използвани от тях 
понастоящем, с цел постигане на оптимални резултати;

Or. fr

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 152
Параграф 21

21. счита, че следва да се наблюдават и оценяват пост-трансплантационните 
резултати; подчертава, че между държавите-членки следва да се насърчава обща 
методология с цел постигане на (заличаване) резултати, съпоставими в тези 
страни;

Or. es
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Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 153
Параграф 21 а (нов)

21а. приканва държавите-членки да удължат времето за мониторинг на 
пациентите след трансплантация от девет-дванадесет месеца до няколко 
години и по възможност до края на живота на пациента и/или докато 
присаденият орган функционира;

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 154
Дял -22 (нов)

-22. ТРАФИК НА ОРГАНИ

Or. en

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 155
Параграф -22 а (нов)

-22а. изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на 
органи; трафикът на органи подрива доверието на потенциални доброволни 
и неплатени донори към системата; подчертава, че всяко комерсиално 
използване на органи, недопускащо равен достъп до трансплантации, е 
неетично; подчертава, че донорството на орган по финансови причини 
принизява даряването на орган просто до стока; това представлява 
нарушаване на човешкото достойнство и трябва да бъде забранено; 
принципът за некомерсиализация на човешкото тяло е изразен в член 3, 
параграф 2 на Хартата на ЕС за основните права и в член 12 на 
Конвенцията за правата на човека; 

Or. en

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
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Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 156
Параграф -22 б (нов)

-22b. счита, че за борба с трафика на органи в по-бедните части на света трябва 
да бъде приета дългосрочна стратегия, която да премахне социалното 
неравенство, намиращо се в основата на подобна практика; подчертава, че 
за справяне с практиката на продажба на органи за пари (особено в 
страните от развиващия се свят), следва да функционират механизми за 
проследимост, които да предотвратяват влизането на тези органи в ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 157
Параграф -22 в (нов)

-22в. призовава Комисията и Европол да подобрят мониторинга на случаите на 
трафик на органи; 

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 158
Параграф -22 г (нов)

-22г. призовава държавите-членки вземат необходимите мерки, за да попречат 
на застрахователните компании да възстановяват разходи за нелегални 
трансплантации на органи;

Or. en
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Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 159
Параграф 22

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на СЗО, на Съвета на Европа, както и на парламентите на 
държавите-членки.

Or. en
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