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Αδάμος Αδάμου
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ
(2007/2210(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3β (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
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Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 3γ (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζομένων για τον άνθρωπο,

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert Van Nistelrooij, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης «Meeting the organ 
shortage. Current status and strategies for improvement of organ donation» (Για να
καλύψουμε την έλλειψη οργάνων, τρέχουσα κατάσταση και στρατηγικές για τη 
βελτίωση της δωρεάς οργάνων)(1999),

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert Van Nistelrooij, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 5β (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης «Guide to the safety and 
quality assurance for organs, tissues and cells» (Οδηγός για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας και ποιότητας οργάνων, ιστών και κυττάρων) 1,

Or. en

                                               
1 Δεύτερη έκδοση, 2004.
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert Van Nistelrooij, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ευρώπη 
αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό και ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης των δωρητών 
οργάνων, και ότι η αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων δεν οδηγεί σε μείωση 
της "λίστας αναμονής",

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ασθενών για μεταμόσχευση στην Ευρώπη δεν 
καλύπτονται λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων οργάνων τόσο από νεκρούς όσο 
και από τις αλτρουιστικές δωρεές από ζωντανούς δωρητές,

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ασθενών για μεταμόσχευση στην Ευρώπη δεν 
καλύπτονται και η ζήτηση έχει υπερβεί την προσφορά οργάνων τόσο από νεκρούς 
όσο και από τις (διαγραφή) δωρεές από ζωντανούς δωρητές,

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Αα. υπογραμμίζει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων οργάνων,

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθρεμπορία οργάνων, η εμπορική εκμετάλλευση και ο 
"μεταμοσχευτικός τουρισμός" αναπτύσσονται ραγδαίως και ότι υπάρχει σχέση 
μεταξύ της έλλειψης και της λαθρεμπορίας οργάνων, καθώς και ότι απαιτούνται 
περισσότερα δεδομένα για τη λαθρεμπορία οργάνων,

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η συλλογή ακριβών και πλήρων δεδομένων για 
το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικτικά στοιχεία 
για ραγδαία αναπτυσσόμενη εμπορευματοποίηση και μεταμοσχευτικό τουρισμό,

Or. it

Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τώρα διαθέσιμα δεδομένα για το εμπόριο 
ανθρώπινων οργάνων και αποδεικτικά στοιχεία για ραγδαία αναπτυσσόμενη 
εμπορευματοποίηση και μεταμοσχευτικό τουρισμό, πράγμα ασυμβίβαστο με το 
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σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Or. sl

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δα (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για 
ανεπάρκειες οργάνων ευρισκόμενων σε τελικό στάδιο, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες 
και η καρδιά, και η πιο θεραπεία με την καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας για 
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση 
οργάνων παρέχει τη δυνατότητα της διάσωσης ζωών και της προσφοράς 
καλύτερης ποιότητας ζωής,

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών σε σχέση με τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων, την πηγή των οργάνων 
(ζωντανός ή νεκρός δωρητής), ακόμη και διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας 
και ποιότητας για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ενώ η οργανωτική 
προσέγγιση στη μεταμόσχευση ποικίλλει από χώρα σε χώρα, γεγονός που οδηγεί σε 
ανόμοια πρότυπα στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών σε 
σχέση με τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων, την πηγή των οργάνων (ζωντανός ή νεκρός 
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δωρητής), καθώς και ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων, ενώ η οργανωτική προσέγγιση στη μεταμόσχευση 
ποικίλλει από χώρα σε χώρα, γεγονός που οδηγεί σε ανόμοια πρότυπα στην ΕΕ,

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια (opt-in, 
opt-out) και ότι η εμπειρία στα διάφορα κράτη μέλη δείχνει ότι η επίδραση που έχει 
το νομικό σύστημα επί του αριθμού των δωρητών είναι μάλλον περιορισμένη,

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει τη δυνατότητα της 
διάσωσης ζωών και της προσφοράς καλύτερης ποιότητας ζωής (διαγραφή),

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει μεταξύ άλλων τη 
δυνατότητα της διάσωσης ζωών, της προσφοράς στις περισσότερες περιπτώσεις
καλύτερης ποιότητας ζωής και ότι είναι η θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις
με την καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας,

Or. fr

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει τη δυνατότητα της 
διάσωσης ζωών και της προσφοράς καλύτερης ποιότητας ζωής , επί πλέον του ότι
είναι η θεραπεία με την καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας σε σχέση με άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες θεραπείας,

Or. es

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΣΤα (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναλλακτική δυνατότητα στη μεταμόσχευση είναι συχνά 
η εντατική θεραπεία, που είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και επιβαρύνει τα 
συστήματα υγείας και τις οικογένειες των ασθενών και όσους τους φροντίζουν,

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων στη θεραπευτική εγκυμονεί 
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κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών και άλλων νόσων,

Or. fr

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση οργάνων στη θεραπευτική, όπως και άλλων 
βιολογικών προϊόντων, εγκυμονεί κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών και άλλων 
νόσων,

Or. es

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Θ

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό η ανταλλαγή οργάνων 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ήδη υπάρχουν διάφορες ευρωπαϊκές 
οργανώσεις ανταλλαγής οργάνων,

Or. en
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Θα (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα εμπειρία (π.χ. το ισπανικό μοντέλο, το 
βελγικό πρόγραμμα GIFT, το DOPKI, το Alliance-O) δείχνουν θετικά 
αποτελέσματα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η σαφής, ανεξάρτητη, 
αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην αύξηση της προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων,

Or. fr

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού, η αναλυτική και αμερόληπτη
πληροφόρηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 
προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων,

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού, (διαγραφή)  η συγκεκριμένη 
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και θετική πληροφόρηση και η προχωρημένη κατάρτιση και η επικοινωνιακή 
ικανότητα των επαγγελματιών του κλάδου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην αύξηση της προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συγκεκριμένη και 
θετική πληροφόρηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 
προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων, και εκτιμώντας ότι θα πρέπει να 
εξετασθεί η δυνατότητα, όλοι οι πολίτες που ενηλικιώνονται να καταγράφονται 
αυτομάτως στα κράτη μέλη ως δωρητές, εκτός κι αν με δική τους πρωτοβουλία 
επιλέξουν να μην καταχωρηθούν·

Or. da

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: 
ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ» που προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε 
τρεις πυλώνες, προσέγγιση που χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: 
ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ» για τις προτεινόμενες μελλοντικές ενέργειες 
πολιτικής και προτεραιότητές της σε σχέση με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί όμως λυπηρό το ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δε 
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θίγει το ζήτημα της αποζημίωσης του δωρητή που εμπλέκεται στην εγχείριση, 
βάσει της αρχής της εκούσιας, δωρεάν (εθελοντικής), ανώνυμης και αλτρουιστικής 
προσφοράς με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας της προσφοράς·

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 33
Τίτλος -2 (νέος)

-2. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΣΟ

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 34
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα κατοχυρώνει το τρέχον 
επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη 
συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει πως οποιαδήποτε 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποβλέπουσα στην ποιότητα και την ασφάλεια θα πρέπει 
να είναι πρωτοβουλία ποιότητας και ασφάλειας που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά 
μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετά τη μεταμόσχευση και τονίζει, 
εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει 
υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη 
χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 35
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ, καθώς και τα κονδύλια που θα πρέπει 
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να διατεθούν για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας· 
τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει, 
σε υπερεπείγουσες περιπτώσεις, τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων με τη χρήση 
οργάνων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό καταλληλότητας, οπότε εναπόκειται 
στην ομάδα μεταμόσχευσης, σε συνεννόηση με τον ασθενή και/ή την οικογένειά του 
να αναλάβει τον κίνδυνο μιας μεταμόσχευσης υπό αυτές τις συνθήκες· το επόμενο 
νομικό πλαίσιο επίσης δεν θα πρέπει να δημιουργήσει υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων 
ορθών πρακτικών (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 36
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
για την κατοχύρωση της ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά οργάνων, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην 
ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να 
δημιουργήσει πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους παροχείς 
υπηρεσιών, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών ή 
να περιέχει απαιτήσεις τέτοιες που να οδηγούν σε μείωση του αριθμού των 
δυνητικών και πραγματικών δωρητών· επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό έγγραφο 
θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να επιτύχουν μια ενεργή και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς 
να παρακωλύσουν τη λήψη ή τη διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 37
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και την κατανομή διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το 
επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόσθετη δαπάνη ή
διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους παροχείς υπηρεσιών, ούτε να θέσει 
σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών· επισημαίνει ότι το νέο 
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νομοθετικό έγγραφο θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν μια ενεργή και 
αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύσουν τη λήψη ή τη 
διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 38
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο 
νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων 
ορθών πρακτικών, ή εκείνες που είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες 
κα στις τοπικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το νέο 
νομοθετικό έγγραφο θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν μια ενεργή και 
αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύσουν τη λήψη ή τη 
διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

Or. es

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 39
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο 
νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων 
ορθών πρακτικών· επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό έγγραφο θα συμπληρώσει και 
θα ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να 
επιτύχουν μια ενεργή και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να 
παρακωλύσουν τη λήψη ή τη διατήρηση αυστηρότερων μέτρων· τονίζει ότι, για να 
μεγιστοποιηθεί η δωρεά οργάνων, πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των 
κλινικών ιατρών να λαμβάνουν αποφάσεις για τη χρήση οργάνων σε 
συγκεκριμένους ασθενείς, βάσει μιας ανάλυσης κινδύνου-ωφέλειας· 
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Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 40
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά (διαγραφή) στην ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο νομοθετικό 
πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για τα 
κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών· 
επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό έγγραφο θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν μια ενεργή 
και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύσουν τη λήψη ή τη 
διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 41
Παράγραφος 2

2. δεν αφορά το ελληνικό κείμενο·

Or. fr

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 42
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. τονίζει ότι η Οδηγία θα πρέπει να ενσωματώνει την πρόοδο που πραγματοποιεί η 
ιατρική επιστήμη·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
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Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 43
Τίτλος -3 (νέος)

-3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 44
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων 
οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· θεωρεί ότι 
η μείωση του ελλείμματος οργάνων αποτελεί  την κύρια πρόκληση την οποία 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων· 
υπενθυμίζει ότι, αυτή τη στιγμή, πολλές χιλιάδες ασθενών στην Ευρώπη είναι 
εγγεγραμμένοι σε λίστες αναμονής, με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 45
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων 
οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· 
αναγνωρίζει ότι η σοβαρή έλλειψη δωρητών οργάνων εξακολουθεί να αποτελεί το 
βασικό εμπόδιο για την πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών μεταμόσχευσης και την 
κύρια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη 
μεταμόσχευση οργάνων· επισημαίνει πάντως ότι η κατανομή των οργάνων θα 
πρέπει να βασίζεται στην ιατρική δυνατότητα του ασθενούς να μην απορρίψει το 
όργανο και ότι δεν θα πρέπει  να γίνονται ανεκτές οι διακρίσεις λόγω αναπηριών 
όπως το Σύνδρομο Down, που είναι άσχετες με τις πιθανότητες του ασθενούς να 
απορρίψει ή να δεχθεί ένα όργανο·

Or. en
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 46
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων 
οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· 
αναγνωρίζει ότι η σοβαρή έλλειψη δωρητών και οργάνων εξακολουθεί να αποτελεί το 
βασικό εμπόδιο για την πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών μεταμόσχευσης και την 
κύρια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη 
μεταμόσχευση οργάνων·

Or. es

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 47
Παράγραφος 4

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή 
ζωντανός δωρητής) στο εσωτερικό της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της επιτυχίας 
των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας, (διαγραφή) τις διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και τις διαφορές στην εκπαίδευση και κατάρτιση του 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να 
αποδοθούν εν μέρει σε ένα μίγμα πολιτιστικών, ηθικών, θρησκευτικών, ιστορικών, 
(διαγραφή) κοινωνικών και νομικών παραγόντων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο 
κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι το πώς οργανώνεται η όλη διαδικασία που 
οδηγεί στη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 48
Παράγραφος 4

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή 
ζωντανός δωρητής) στο εσωτερικό της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της επιτυχίας 
των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας και τις διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και 
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μεταμόσχευση οργάνων· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε 
ένα μίγμα οικονομικών, διαρθρωτικών, διοικητικών, πολιτιστικών, ηθικών, 
θρησκευτικών, ιστορικών και κοινωνικών παραγόντων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο 
κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι το πώς οργανώνεται η όλη διαδικασία που 
οδηγεί στη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 49
Παράγραφος 4

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή 
ζωντανός δωρητής) στο εσωτερικό της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της επιτυχίας 
των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας και τις διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε 
ένα μίγμα πολιτιστικών, ηθικών, θρησκευτικών, ιστορικών και κοινωνικών 
παραγόντων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι το 
πώς οργανώνεται η όλη διαδικασία που οδηγεί στη δωρεά και τη μεταμόσχευση, 
όμως παρ΄όλα αυτά η δεοντολογία είναι μια βασική αρχή σύγκλισης για τον 
καθορισμό των πολιτικών ενεργειών της Ένωσης ως προς τη δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 50
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. τονίζει ότι η δωρεά οργάνων είναι ένα δώρο, τονίζει κατά συνέπεια πως αν και 
είναι άκρως σημαντικό ζήτημα η εξεύρεση απάντησης στο πρόβλημα της μεγάλης 
έλλειψης οργάνων στην Ευρώπη, εντούτοις πρέπει επίσης να γίνει σεβαστή και να 
προστατευθεί η ελεύθερη επιλογή κάποιου να δωρίσει ή να μη δωρίσει ένα όργανο·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
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Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 51
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. πιστεύει βαθειά συνεπώς ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, πράγμα που μπορεί να αυξήσει τα 
ποσοστά δωρητών και να εξισώσει τις πιθανότητες για μεταμόσχευση σε όλη την 
ΕΕ· κατά συνέπεια, αναμένει το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για μια ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:
 την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων,
 τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των 

συστημάτων μεταμόσχευσης,
 τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού,
 την κατοχύρωση της ποιότητας και της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 52
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι 
υψίστης σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική 
υποδομή, ψυχολογική και οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης·

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 53
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό και ειδικά σε διεθνές επίπεδο είναι 
υψίστης σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική 
υποδομή, ψυχολογική και οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης·
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Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 54
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι υψίστης 
σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική 
και οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διάθεσης·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 55
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο είναι υψίστης 
σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική 
και οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διάθεσης·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο είναι υψίστης σημασίας· 
υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και 
κατάλληλη οργανωτική υποστήριξη και δομή σε νοσοκομειακό και 
υπερνοσοκομειακό επίπεδο, με επαγγελματίες άκρως εξειδικευμένους, σε 
συνδυασμό με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης και διανομής 
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οργάνων·

Or. es

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο είναι υψίστης σημασίας· 
υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και 
οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης· 
τονίζει την ανάγκη μιας ιχνηλασιμότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δωρεά 
οργάνου είναι δίκαιη από άποψη κατανομής και εκτέλεσης, καθώς και να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια έναντι μεταδοτικών νοσημάτων και άλλων κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 58
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και 
η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο είναι υψίστης σημασίας· 
υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και 
οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης 
που να κατοχυρώνει τη δίκαιη πρόσβαση στις μεταμοσχεύσεις·

Or. en

Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 59
Παράγραφος 5

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία ανεξάρτητων, καλά δομημένων επιχειρησιακών 
συστημάτων και η προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο είναι 
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υψίστης σημασίας· υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική 
υποδομή, ψυχολογική και οργανωτική υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης·

Or. sl

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 60
Τίτλος -6 (νέος)

-6. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 61
Παράγραφος -6α (νέα)

-6α. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη το καθένα για το δικό του νομικό 
μοντέλο, διαπιστώνει ότι δυο μοντέλα υπάρχουν στην ΕΕ, το καθένα με διάφορες 
μεταβλητές,· θεωρεί περιττή την προσαρμογή ή την εναρμόνιση των νομικών 
συστημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στις νομοθεσίες τους τη 
δυνατότητα ορισμού ενός νομικού εκπροσώπου ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει 
για τη δωρεά οργάνων μετά το θάνατο κάποιου·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των μεταθανάτιων δωρεών
και προς το σκοπό αυτό καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν τη μέγιστη 
προσπάθεια για να βελτιώσουν τα οργανωτικά τους συστήματα :
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 μέσα από την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, 

 μέσα από την οικονομική στήριξη των νοσοκομείων προκειμένου αυτά να
προσλαμβάνουν "εσωτερικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων" (ιατρούς 
εργαζόμενους εντός των μονάδων εντατικής θεραπείας με την υποστήριξη 
ιατρικής ομάδας). Καθήκον τους θα είναι ο ενεργός εντοπισμός δυνητικών 
δωρητών και η προσέγγιση των οικογενειών τους,

 μέσα από προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας σε κάθε νοσοκομείο ή
όμιλο νοσοκομείων ανά την Ευρώπη όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες 
ενδείξεις για δυνατότητες δωρεάς οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των δωρεών θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά συστήματα για τον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν 
δωρητές οργάνων, διευκολύνοντάς τους κυρίως να εκφράσουν εν ζωή όντες ακόμη 
τη βούλησή τους για δωρεά οργάνων μέσω της δυνατότητας on line εγγραφής τους 
σε ένα εθνικό μητρώο δωρητών, και προωθώντας τον συντονισμό των δωρητών 
μεταμοσχεύσεων στα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν την προώθηση των δωρεών από ζωντανούς δωρητές και να 
αξιολογήσουν τη χρήση οργάνων από «διευρυμένους» δωρητές, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 64
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των δωρεών θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά συστήματα για τον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν 
δωρητές οργάνων και προωθώντας τον συντονισμό των δωρητών μεταμοσχεύσεων 
στα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη να διερευνήσουν 
την προώθηση των δωρεών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δωρεά οργάνων από 
ζωντανούς δωρητές και να αξιολογήσουν τη χρήση οργάνων από «διευρυμένους» 
δωρητές, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας και τον 
τύπο οργάνων··
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Or. fr

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 65
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των δωρεών θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά συστήματα για τον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν 
δωρητές οργάνων και προωθώντας τον συντονισμό των δωρητών μεταμοσχεύσεων 
στα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη (διαγραφή) να 
αξιολογήσουν τη χρήση οργάνων από «διευρυμένους» δωρητές, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 66
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των δωρεών θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά συστήματα για τον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν 
δωρητές οργάνων και προωθώντας τον συντονισμό των δωρητών μεταμοσχεύσεων 
στα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη να διερευνήσουν 
την προώθηση των δωρεών από ζωντανούς δωρητές και να αξιολογήσουν τη χρήση 
οργάνων που έχουν αφαιρεθεί βάσει "διευρυμένων" κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

Or. hu

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 67
Παράγραφος 6

6. δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 68
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. δέχεται ότι όταν η ομάδα των δωρητών είναι "διευρυμένη", οι ιατροί πιθανόν να 
ανησυχούν για τις αυξημένες πιθανότητες απόρριψης των οργάνων και σταδιακής 
πτώσης της λειτουργίας των μοσχευμάτων και γι΄αυτό ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων απόρριψης οργάνων, ώστε οι ιατροί να μπορούν να χρησιμοποιούν με 
εμπιστοσύνη τα όργανα "διευρυμένων" δωρητών

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 69
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2010 τη 
νομοθεσία που προβλέπει να χρησιμοποιούνται τα όργανα δωρητών αποκλειστικά 
εντός της χώρας·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 70
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της εργασίας σε ομάδες και των αποδοχών των 
χειρούργων που διενεργούν μεταμοσχεύσεις··

Or. en
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 71
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. ζητεί από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων, να 
αξιολογήσουν τη χρήση "διευρυμένων" δωρητών (ηλικιωμένων δωρητών, 
δωρητών που πάσχουν από κάποιες ασθένειες) λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της 
ποιότητας και της ασφάλειας··

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 72
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. ζητεί από τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την δωρεά οργάνων από ζωντανούς δότες 
να λάβουν υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας· τονίζει εντούτοις ότι 
η δωρεά από ζωντανούς δωρητές θα πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματική προς τη 
μετά θάνατον δωρεά· 

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 73
Παράγραφος 6δ (νέα)

6δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέριμνα ώστε η δωρεά από ζωντανούς 
δωρητές να γίνεται σε εθελοντική και μη αμειβόμενη βάση· πιστεύει ότι πρέπει 
τούτο να επιβεβαιώνεται από δικαστική απόφαση· οι δωρητές δύνανται να 
λαμβάνουν αποζημίωση αποκλειστικά προοριζόμενη για την κάλυψη των δαπανών 
και της αναστάτωσης που προκλήθηκαν λόγω της δωρεάς· σε αυτή την περίπτωση, 
τα κράτη μέλη ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να χορηγηθεί 
αποζημίωση· τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με αυτά τα μέτρα· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι 
ζωντανοί δωρητές να μην υφίστανται διακρίσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 74
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. τονίζει την ανάγκη κατάρτισης του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα 
συμπεριφοράς απέναντι στους πλησιέστερους συγγενείς ή στις οικογένειες των 
δυνητικών δωρητών, ώστε να διευκολύνεται ο διάλογος μέσα σε κλίμα σεβασμού 
σχετικά με το θέμα της δωρεάς οργάνων· τούτο θα αποφέρει μεγαλύτερα ποσοστά 
συναίνεσης δωρητών και συνεπώς μείωση του αριθμού των υποψηφίων στις λίστες 
αναμονής··

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 75
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. θεωρεί ζωτικής σημασίας την αναγνώριση των αναγκών των συγγενών του
αποβιώσαντος δωρητή· επισημαίνει τη σημασία του να παραχωρείται επαρκής 
χρόνος στους συγγενείς για να κατευοδώσουν ευλαβικά τον αποβιώσαντα·

Or. en

Τροπολογία: Maciej Marian Giertych

Τροπολογία 76
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ζήτηση οργάνων δεν θα πρέπει 
σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τον ορισμό περί θανάτου·

Or. en
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Τροπολογία: Maciej Marian Giertych

Τροπολογία 77
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. θεωρεί απρόσφορη τη συμμετοχή αναισθησιολόγων κατά την αφαίρεση οργάνων 
από νεκρούς δότες·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 78
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. επισημαίνει επίσης ότι, με σκοπό τον ταχύ εντοπισμό οργάνων, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν όσοι δεν είναι κατάλληλοι δότες να φέρουν πάνω τους σχετική 
κάρτα·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 79
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. αναγνωρίζει ότι η βιοτεχνολογία ήδη προσφέρει λύσεις απέναντι στον κίνδυνο της 
απόρριψης μεταμοσχευμένων οργάνων, π.χ. με αγωγές που μειώνουν τα ποσοστά 
απόρριψης, πράγμα που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 
διαθέσιμα περισσότερα όργανα, αφού παρέχεται στους ιατρούς η δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουν ή και να προλαμβάνουν την απόρριψη· υποστηρίζει ότι τούτο θα 
βοηθήσει να υποστηριχθούν οι "διευρυμένοι" δωρητές μέσα από τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τα "διευρυμένα" προγράμματα δωρεάς οργάνων·

Or. en
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 80
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι στη διεργασία της δωρεάς και της μεταμόσχευσης τα όργανα 
ενδεχομένως υφίστανται βλάβες που θέτουν εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητά τους, 
πράγμα που συμβάλλει στην έλλειψη οργάνων, και ότι οι περιορισμοί στις 
αλτρουιστικές εν ζωή δωρεές είναι καθοριστικοί για λόγους ασφαλείας για τον 
δωρητή· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη θεμελιώδη και κλινική έρευνα 
για τεχνικές μεθόδους και προϊόντα που να επιτρέπουν τη μείωση των βλαβών στα 
όργανα κατά τη διεργασία της δωρεάς και της μεταμόσχευσης, καθώς επίσης και 
για διαδικασίες που να βελτιώνουν το επίπεδο ασφαλείας στις εν ζωή δωρεές·

Or. es

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 81
Παράγραφος 7

7. αναγνωρίζει ότι η θεμελιώδης έρευνα για τα ενήλικα βλαστοκύτταρα σημείωσε ήδη 
μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και την αντικατάσταση οργάνων 
συμβατών και χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης που ενυπάρχει στις μεταμοσχεύσεις 
οργάνων· συνεπώς (διαγραφή) ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την 
έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην 
Ευρώπη εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που έχουν θεσπίσει τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 82
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι, στο μέλλον, η βιοτεχνολογία που στηρίζεται στα ενήλικα βλαστοκύτταρα
μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα δημιουργίας οργάνων από 
υπάρχοντες ιστούς, που προέρχονται είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από 
άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την έρευνα, η 
οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη εντός 
των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη
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Or. en

Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 83
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι, στο μέλλον, και εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ιχνηλασιμότητας και 
διαφάνειας, η βιοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα 
δημιουργίας οργάνων από υπάρχοντες ιστούς, που προέρχονται είτε από τους ίδιους 
τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει 
αυτήν την έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας 
στην Ευρώπη εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη·

Or. sl

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 84
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι, στο μέλλον, η βιοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη 
δυνατότητα δημιουργίας οργάνων από υπάρχοντες ιστούς, που προέρχονται είτε από 
τους ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει αυτήν την έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ 
βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων 
που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη και εντός των πλαισίων του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Βιοϊατρική·

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 85
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. τονίζει ότι η έννοια της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων είναι θεμελιωδώς 
διαφορετική από εκείνη της μετάγγισης αίματος και ότι όπως και με το αίμα, έτσι 
και η δωρεά κυττάρων και ιστού συνδέεται με τον περιορισμό κινδύνων και με την 
εξάλειψη κινδύνων, σε αντίθεση με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, που 
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συνδέεται με τη διαχείριση κινδύνων στο επίπεδο του μεμονωμένου ασθενούς· 
ακόμη, τονίζει πως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποβλέπουσα στην 
ποιότητα και την ασφάλεια θα πρέπει να είναι πρωτοβουλία ποιότητας και 
ασφάλειας που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων μετά τη μεταμόσχευση

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 86
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση των ήδη υφισταμένων ιατρικών 
αγωγών που διευκολύνουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων που 
χρειάζονται μεταμόσχευση οργάνου·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 87
Παράγραφος 8

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 88
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του 
εμπορίου οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων (διαγραφή)
είναι ανήθικη και είναι ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες· ότι 
επίσης αντιβαίνει στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Βιοϊατρική και απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 89
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του 
εμπορίου οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων (διαγραφή)
είναι ανήθικη, είναι ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, αντιβαίνει 
στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και 
απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 90
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του 
εμπορίου οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων (διαγραφή)
είναι ανήθικη, είναι ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, αντιβαίνει 
στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και 
απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 91
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του 
εμπορίου οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων (διαγραφή)
είναι ανήθικη, είναι ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, αντιβαίνει 
στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και 
απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ
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Or. en

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 92
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του 
παράνομου εμπορίου οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων που 
αποστερεί τη δίκαιη πρόσβαση στη μεταμόσχευση είναι ανήθικη, είναι ασύμβατη με 
τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, αντιβαίνει στο άρθρο 21 της Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική και απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 93
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την παρεμπόδιση του 
"μεταμοσχευτικού τουρισμού" μέσω της ανταλλαγής των στοιχείων εγγραφής σε 
λίστες αναμονής μεταξύ των ήδη υφισταμένων οργανώσεων ανταλλαγής οργάνων, 
ώστε να αποφευχθούν οι παράλληλες εγγραφές σε διάφορες λίστες·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 94
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον 
«μεταμοσχευτικό τουρισμό», όπως η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την 
προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών ώστε να μην πέφτουν 
θύματα του εμπορίου οργάνων, και η έγκριση μέτρων που θα αυξήσουν τη 
διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξεύρουν λύσεις για τους ευρωπαίους πολίτες που έλαβαν 
παράνομα μόσχευμα μέσα στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες· ζητεί από την 
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Επιτροπή να προωθήσει μέσω του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μια 
κοινή προσέγγιση που θα έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εθνική 
νομοθεσία σχετικά με το εμπόριο οργάνων και να προσδιορίσει τα κύρια προβλήματα 
και τις πιθανές λύσεις· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα 
σύστημα ιχνηλασιμότητας και καταλογισμού ευθύνης για τα προερχόμενα από 
ανθρώπους υλικά που διασχίζουν τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 95
Παράγραφος 9

9. δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 96
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον 
«μεταμοσχευτικό τουρισμό», όπως η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την 
προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών ώστε να μην πέφτουν 
θύματα του εμπορίου οργάνων, και η έγκριση μέτρων που θα αυξήσουν τη 
διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μέσω του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μια κοινή 
προσέγγιση που θα έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με το εμπόριο οργάνων και να προσδιορίσει τα κύρια προβλήματα και τις 
πιθανές λύσεις· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα 
ιχνηλασιμότητας και καταλογισμού ευθύνης για τα μέλη του ανθρώπινου σώματος 
που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς και που διασχίζουν τα σύνορα·

Or. sl
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Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 97
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν εθνικά μητρώα για όλα τα μεταμοσχευμένα 
όργανα, με ημερομηνία και τόπο αφαίρεσης και μεταμόσχευσης οργάνου 
αντιστοίχως, ώστε να παρεμποδισθεί η παράνομη εμπορία ή η παράνομη 
μεταμόσχευση οργάνων μέσα στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες··

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 98
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. θεωρεί λυπηρό το ότι η Europol δεν παρουσίασε κάποια μελέτη για την παράνομη 
εμπορία οργάνων με τη δικαιολογία ότι δεν εντόπισε τέτοιες περιπτώσεις εντός της 
ΕΕ· συμπεραίνει ότι τούτο είναι προφανώς αποτέλεσμα επιδερμικής 
αντιμετώπισης·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 99
Παράγραφος 10

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να γίνεται σεβαστή η ανωνυμία του 
δότη και του λήπτη··

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 100
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών, στην περίπτωση 
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των εν ζωή δωρεών, τόσο από άποψη ιατρική όσο και από ψυχολογική και 
κοινωνική άποψη, και στη διασφάλιση ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά 
και από αλτρουισμό, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται 
αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών και της αναστάτωσης που σχετίζονται με 
τη δωρεά· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

Or. es

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 101
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση 
ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, χωρίς καμία αμοιβή 
πέραν της αποζημίωσης που καλύπτει λογικές δαπάνες ταξιδίου καθώς και 
διαφυγόντα έσοδα και δαπάνες για τη μέριμνα παιδιών που προκλήθηκαν από τη 
δωρεά οργάνου· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 102
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση 
ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, χωρίς άλλη αμοιβή 
πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών 
και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά, και ότι θα διαφυλαχθεί η 
ανωνυμία του αποβιώσαντος και του ζώντος δωρητή που δεν συγγενεύουν 
γενετικώς ούτε συναισθηματικώς· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 103
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση 
ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά, από αλτρουισμό, ανώνυμα και χωρίς 
αμοιβή, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην 
αντιστάθμιση των δαπανών (διαγραφή) που σχετίζονται με τη δωρεά· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται 
αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 104
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση 
ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, χωρίς άλλη αμοιβή 
πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών 
και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση, που δεν 
πρέπει πάντως να έχει χαρακτήρα επανόρθωσης, και που θα αποκλείει απευθείας 
μεταβίβαση χρημάτων από τον λήπτη στον δωρητή·

Or. it

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 105
Παράγραφος 10

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση 
ότι η δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, χωρίς άλλη αμοιβή 
πέραν της αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών 
και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση και που 
θα διασφαλίζουν ότι οι δωρεές οργάνων θα παραμείνουν αυστηρώς μη εμπορικού 
χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 106
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. ζητεί για τις εν ζωή δωρεές να εξασφαλίζεται επαρκής ιατρική, ψυχολογική και 
τεχνική υποστήριξη, να δημιουργηθεί ένα σύστημα ελέγχου της κλινικής 
παρακολούθησης της κατάστασης υγείας του λήπτη και του δωρητή, καθώς και να 
σχεδιαστούν οι κατάλληλες δομές που να επιτρέπουν τη στέγαση του δωρητή και 
ενδεχομένως της οικογένειάς του καθ΄όλη την περίοδο που είναι απαραίτητη για τη 
μετεγχειρητική ανάληψη·

Or. it

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 107
Τίτλος -11 (νέος)

-11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Or. en

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 108
Παράγραφος 11

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 109
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι (διαγραφή) αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής 
καταχώρισης των δραστηριοτήτων μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης κάποια 
εθελοντικά μητρώα (διαγραφή)· συνιστά θερμά τη δημιουργία εθνικών μητρώων 
παρακολούθησης ζωντανών δωρητών και μητρώων παρακολούθησης ληπτών· 
τονίζει τη σημασία της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών··

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 110
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής 
καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης κάποια 
εθελοντικά μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τους διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· 
υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία εθνικών και διεθνών μητρώων ζωντανών 
δωρητών, μητρώων παρακολούθησης δωρητών και μητρώων παρακολούθησης 
ληπτών·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 111
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής 
καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης κάποια 
εθελοντικά μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τους διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· 
υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία εθνικών μητρώων για τις διαδικασίες 
μεταμόσχευσης αλλά και ενός μητρώου που θα καταγράφει την εξέλιξη των 
ληπτών·

Or. es
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Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 112
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής 
καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης κάποια 
εθελοντικά μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τους διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· 
υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία εθνικών μητρώων ζωντανών δωρητών αλλά και 
ένα μητρώο για τα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση που πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 113
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη την υιοθέτηση ορισμένων 
κατευθυντήριων γραμμών ως προς την καταχώρηση σε μητρώα, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα καταχωρούμενα άτομα θα υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες 
ως προς το ιατρικό ιστορικό τους και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια 
των οργάνων του δωρητή, δεδομένου ότι η καταχώρηση δεν είναι μια απλή πράξη 
καταχώρησης ονομάτων, αλλά έχει συνέπειες τόσο για τον δωρητή όσο και για τον 
λήπτη·

Or. en

Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 114
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κέντρο συντονισμού σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που θα επιτρέπει τον ταχύ εντοπισμό οργάνων, ιδίως για τους ασθενείς με 
μεγαλύτερη δυσκολία μεταμόσχευσης (π.χ. ασθενείς με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό, με σπάνια αντιγόνα, ασθενείς εντατικής λόγω αγγειακών κρίσεων 
κλπ.)  και που θα επιτρέπει μια ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών 
σχετικά με αυτό τον τύπο ασθενών·
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Or. it

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 115
Παράγραφος 12

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 116
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πυρήνα τεχνικών και ηθικών 
προτύπων για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της δωρεάς οργάνων στο πλαίσιο της δωρεάς και της 
μεταμόσχευσης, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για τα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει έναν κοινοτικό μηχανισμό που θα προωθεί 
τις ενέργειες συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 117
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πυρήνα τεχνικών και ηθικών 
προτύπων για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μελών του ανθρώπινου σώματος για μεταμόσχευση, τα 
οποία θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει έναν κοινοτικό μηχανισμό που θα προωθεί τις ενέργειες 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων·

Or. sl
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert van Nistelrooij, 
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 118
Παράγραφος 13

13. θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
το οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική 
αξία της ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο των 
ιατρικών και τεχνικών δυνατοτήτων· υπογραμμίζει τα καλά αποτελέσματα διεθνών 
συστημάτων όπως το Eurotransplant και το Scandiatransplant· πιστεύει ότι η 
ανταλλαγή οργάνων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες περιπτώσεις  
μεταμοσχεύσεων (π.χ. g. υπερευαίσθητοι ή επείγοντες ασθενείς)·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 119
Παράγραφος 13

13. θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
το οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική 
αξία της ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, χωρίς ποτέ να 
παραβλέπεται η ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών σε αυτή την ανταλλαγή και η 
πιθανή επίπτωση στη βιωσιμότητα των οργάνων· θεωρεί ότι η ανταλλαγή οργάνων 
μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδίως στην περίπτωση ασθενών υπό ειδικές συνθήκες, 
όπου η εξεύρεση συμβατού δότη καθίσταται περίπλοκη υπόθεση·

Or. es

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 120
Παράγραφος 13

13. θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
το οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική 
αξία της ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από άποψη 
ιατρικών και τεχνικών δυνατοτήτων· πιστεύει ότι η ανταλλαγή οργάνων θα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες περιπτώσεις  μεταμοσχεύσεων·
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Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 121
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μαζί με τα κράτη μέλη μια μελέτη για όλα 
τα ζητήματα που αφορούν τη μεταμόσχευση οργάνων στα κράτη μέλη για μη 
μονίμους κατοίκους της ΕΕ, και να θεσπίσουν έναν κώδικα δεοντολογίας με τους 
κανόνες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα όργανα που δωρίθηκαν από 
αποβιώσαντες ευρωπαίους πολίτες δύνανται να δοθούν σε μη μόνιμους κατοίκους 
της ΕΕ··

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 122
Παράγραφος 14

14. αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η διασφάλιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θα έχει 
αντίκτυπο στη μείωση των κινδύνων της μεταμόσχευσης και, κατά συνέπεια, θα 
μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την ποιότητα και την 
ασφάλεια θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των οργάνων και το 
αντίστροφο· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την  
δυνατότητά τους σχεδιασμού και ανάπτυξης  εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 123
Παράγραφος 14

14. αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας 
της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στη 
μείωση των κινδύνων της μεταμόσχευσης και, κατά συνέπεια, θα μειώσει τις 
δυσμενείς επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια 
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θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των οργάνων και το 
αντίστροφο· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την  
δυνατότητά τους σχεδιασμού και ανάπτυξης  εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας, 
χωρίς τούτο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα οργάνων προς 
μεταμόσχευση·

Or. es

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 124
Παράγραφος 15

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 125
Παράγραφος 15

15. συνιστά, κάθε νοσοκομείο με μονάδα εντατικής θεραπείας, να είναι ικανό να 
ενεργοποιήσει τη διαδικασία δωρεάς οργάνων, μέσω ενός υπεύθυνου που θα 
ακολουθεί ένα πρόγραμμα εκ των προτέρων εντοπισμού δυνητικών δωρητών· 
επισημαίνει ότι όλα τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στη διαδικασία της δωρεάς θα 
πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας, τα οποία 
θα εκτελούνται από κοινού από τους ειδικούς των μονάδων εντατικής θεραπείας και 
από τον συντονιστή των μεταμοσχεύσεων κάθε νοσοκομείου(διαγραφή)·

Or. es

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 126
Παράγραφος 15

15. επισημαίνει ότι προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, τα οποία θα εκτελούνται από 
κοινού από τους ειδικούς των μονάδων εντατικής θεραπείας και από τον συντονιστή 
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των μεταμοσχεύσεων κάθε νοσοκομείου, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε 
νοσοκομείο όπου υπάρχει δυνατότητα για δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και να 
ορισθεί ένας υπεύθυνος για τις δωρεές οργάνων·

Or. hu

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 127
Παράγραφος 16

16. τονίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και 
των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι αναγκαία και παρέχει προστιθέμενη αξία· ζητεί 
από την Επιτροπή να ενθαρρύνει συμμαχίες μεταξύ των εθνικών οργανισμών 
μεταμοσχεύσεων στα κράτη μέλη που θα περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε νομικό, 
ηθικό και τεχνικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καταστάσεις στη 
μεταμοσχευτική ιατρική που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά σε 
κράτη μέλη με περιορισμένο αριθμό δωρητών· πιστεύει ότι τα μικρά κράτη μέλη, 
ειδικότερα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν σαφώς από την ευρωπαϊκή συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 128
Παράγραφος 16α (νέα)

16α. ζητεί να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή, συμπληρωματικά προς τα 
υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 129
Παράγραφος 17

17. θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία για την προώθηση της διαθεσιμότητας και της 
ασφάλειας των οργάνων είναι ευκταία· σε αυτό μπορούν να συμβάλει η έκδοση 
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γενικών κανόνων που θα διέπουν τις καλύτερες ιατρικές πρακτικές, τις 
διαγνωστικές τεχνικές και τη συντήρηση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
ενεργά τη συνεργασία αυτή και να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα των γενικών 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 130
Παράγραφος 17

17. θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία για την προώθηση της δωρεάς οργάνων είναι 
ευκταία προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός δωρεών οργάνων και να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στη μεταμόσχευση· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ενεργά τη συνεργασία αυτή, ούτως  ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση των 
πολιτών σε αυτές τις θεραπευτικές διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
έναν κώδικα δεοντολογίας που θα περιέχει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες τα όργανα που δωρίθηκαν από αποβιώσαντες ευρωπαίους πολίτες 
δύνανται να δοθούν σε μη μόνιμους κατοίκους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 131
Τίτλος -18 (νέος)

-18. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 132
Παράγραφος 18

18. επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται διαφανής, αμερόληπτη και μη επιτακτική 
ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, σχετικά με το πεδίο των 
δωρεών οργάνων, δηλ. ότι η δωρεά μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλή δωρεά 
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οργάνων καθώς και δωρεά ιστών, αλλά και σχετικά με τους φόβους και τις πιθανές 
καταχρήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 133
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό 
των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των 
οργάνων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των 
πολιτών να ενισχύσει σε διαρθρωτικό επίπεδο την προβολή της δωρεάς οργάνων, 
ιδίως προς την κατεύθυνση των νεωτέρων, στα σχολεία· προς το σκοπό αυτό, 
συνιστά να χρησιμοποιούνται διάσημες προσωπικότητες (π.χ. αθλητές και 
αθλήτριες) και εκπαιδευτικά πάρκα· ακόμη, συνιστά τη δημιουργία μιας γραμμής 
ζωντανής επικοινωνίας στα κράτη μέλη, από όπου θα δίδονται απαντήσεις στα 
ερωτήματα των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 134
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και μέσω 
μιας καθαρής, ανεξάρτητης, αντικειμενικής και αμερόληπτης ενημέρωσης, καθώς 
αυτή μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των δωρητών οργάνων και, κατά 
συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των οργάνων· ζητεί να εξετασθεί η 
δυνατότητα, η ιδέα της δωρεάς οργάνων (διαγραφή) να προωθηθεί σε ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού (π.χ. φοιτητές, έφηβοι, νέοι ενήλικες)·

Or. fr
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 135
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό 
των δωρητών οργάνων και να μειώσει τα αρνητικά της δωρεάς, αυξάνοντας έτσι τη 
διαθεσιμότητα των οργάνων· τονίζει ότι η ιδέα της δωρεάς οργάνων πρέπει να 
προωθηθεί σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. φοιτητές, έφηβοι, νέοι ενήλικες, 
μειονότητες) και να προωθηθεί η εκπαίδευση συγκεκριμένων επαγγελματιών που 
δεν εμπλέκονται άμεσα στη διεργασία (δικαστών, ιατροδικαστών, 
δημοσιογράφων)·

Or. es

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 136
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό 
των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των 
οργάνων· τονίζει ότι παρέχεται ενημέρωση ως προς την ιδέα της δωρεάς οργάνων 
και ταυτόχρονα να προστατευθεί η ελεύθερη βούληση των ατόμων και να μη γίνουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης οι ανήλικοι·

Or. en

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 137
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό 
των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των 
οργάνων· τονίζει ότι η ιδέα της δωρεάς οργάνων πρέπει να προωθηθεί σε ειδικές 
ομάδες του πληθυσμού , ιδίως φοιτητές, έφηβους, νέους ενήλικες και εθνοτικές και 
θρησκευτικές ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 138
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον 
αναγκαίο χαρακτήρα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων και στηρίζει τις 
σχετικές εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς αυτό μπορεί να διευκολύνει τον 
εντοπισμό των δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα 
των οργάνων· τονίζει ότι η ιδέα της δωρεάς οργάνων πρέπει να προωθηθεί σε ειδικές 
ομάδες του πληθυσμού (π.χ. φοιτητές, έφηβοι, νέοι ενήλικες)·

Or. nl

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 139
Παράγραφος 18α (νέα)

18α. τονίζει ότι η ελεύθερη επιλογή του να δωρίσει κανείς ή να μη δωρίσει ένα όργανο 
πρέπει να γίνεται σεβαστή και ότι η δωρεά οργάνων πρέπει θα θεωρείται ως ένα 
δώρο ενός ανθρώπου σε έναν συνάνθρωπό του· επισημαίνει ότι τούτο πρέπει να 
απηχείται στη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, όπου θα πρέπει να αποφεύγεται η 
οικονομική ορολογία που υποβάλλει την ιδέα ότι τα όργανα μπορεί να 
αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα της εσωτερικής αγοράς··

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 140
Παράγραφος 18β (νέα)

18β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την Παγκόσμια Ημέρα του 
Δωρητή Οργάνου και συνιστά δράσεις που να τονίζουν τα καλά αποτελέσματα και 
τη σπουδαιότητα της μεταμόσχευσης οργάνων·

Or. en
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 141
Παράγραφος 19

19. είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό 
επίσης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές 
κοινότητες να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη δυνατότητα της δωρεάς οργάνων, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους 
μέλους· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για παράδειγμα, της κατάρτισης 
κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· εκφράζει την ανάγκη για 
επαγγελματική αντιμετώπιση της δωρεάς και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του 
τομέα των επικοινωνιών· ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο περιεχόμενο 
του μηνύματος όσο και στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των πλέον 
αμφιλεγόμενων θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 142
Παράγραφος 19

19. είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό 
επίσης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτήν την 
προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη 
δυνατότητα της δωρεάς οργάνων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν 
οι επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για 
παράδειγμα, της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· τονίζει 
το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι καταχωρημένοι δωρητές στο θέμα της προβολής 
της δωρεάς οργάνων, πείθοντας τα μέλη της οικογενείας τους και τους φίλους τους 
να γίνουν κι εκείνοι δωρητές· εκφράζει την ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση 
της δωρεάς και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του τομέα των επικοινωνιών· 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο περιεχόμενο του μηνύματος όσο και 
στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των πλέον αμφιλεγόμενων θεμάτων·
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Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert van Nistelrooij, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 143
Παράγραφος 19

19. είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό 
επίσης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτήν την 
προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη 
δυνατότητα της δωρεάς οργάνων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν 
οι επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για 
παράδειγμα, της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· 
εκφράζει την ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση της δωρεάς και υποστήριξη 
από εμπειρογνώμονες του τομέα των επικοινωνιών· ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί τόσο στο περιεχόμενο του μηνύματος όσο και στους βέλτιστους τρόπους 
αντιμετώπισης των πλέον αμφιλεγόμενων θεμάτων· τονίζει τη σημασία των 
τακτικών διασκέψεων τύπου για την προβολή των καλών αποτελεσμάτων και της 
σπουδαιότητας των μεταμοσχεύσεων·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 144
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων πέραν των εθνικών συνόρων προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της 
εθνικής καταγωγής, της χώρας προέλευσης, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου 
και της κοινωνικοοικονομικής τάξης στην απόφαση για την προσφορά οργάνων για 
μεταμόσχευση· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν γρήγορα τα 
αποτελέσματα της έρευνας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και να 
αποκατασταθούν οι παρανοήσεις· τονίζει την ανάγκη του να ενσωματωθεί η 
νοοτροπία της δωρεάς οργάνων στους πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες, 
με διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτιστικά πλαίσια, μέσω της εφαρμογής ειδικών 
διαφημιστικών και ενημερωτικών δράσεων·

Or. es
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 145
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων πέραν των εθνικών συνόρων προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της 
εθνικής καταγωγής, της χώρας προέλευσης, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου 
και της κοινωνικοοικονομικής τάξης στην απόφαση για την προσφορά οργάνων για 
μεταμόσχευση· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν γρήγορα τα 
αποτελέσματα της έρευνας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και να 
αποκατασταθούν οι παρανοήσεις· τονίζει τη σημασία της χρήσης αυτών των 
αποτελεσμάτων σε ενημερωτικές εκστρατείες απευθυνόμενες κάθε φορά σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 146
Παράγραφος 20α (νέα)

20α. ζητεί την καθιέρωση μιας ζωντανής γραμμής επικοινωνίας με ένα ενιαίο αριθμό 
κλήσης που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο με καταλλήλως καταρτισμένους και 
πεπειραμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να παρέχουν γρήγορα σωστή και 
ακριβή (ιατρική, νομική) ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους δωρητές·

Or. en

Τροπολογία: Alessandro Foglietta

Τροπολογία 147
Παράγραφος 20α (νέα)

20α. ζητεί να διατεθούν ειδικά κονδύλια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
προκειμένου αυτές να υποστηρίξουν και να διαδώσουν τη βιοτεχνολογική έρευνα, 
ειδικά σε θέματα μεταμόσχευσης ιστών και απευθείας καλλιέργειας κυττάρων προς 
ανασύσταση των κατεστραμμένων οργάνων·

Or. it
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 148
Τίτλος -21 (νέος)

-21. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 149
Παράγραφος -21α (νέα)

-21α. ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια στο πλαίσιο του 7ου Ερευνητικού 
Προγράμματος-Πλαισίου για την προώθηση της έρευνας στον τομέα των 
καλύτερων και πιο λεπτών διαγνωστικών τεχνικών που να ανιχνεύουν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά βλαπτικούς παράγοντες όπως το HIV/AIDS, την ηπατίτιδα κλπ., 
εφόσον μια σημαντική πτυχή της μεταμόσχευσης οργάνων είναι η κατοχύρωση της 
ασφάλειας απέναντι σε διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που τυχόν υπάρχουν στα 
όργανα του δωρητή·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 150
Παράγραφος 21

21. αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 
μετά τη μεταμόσχευση και μετά τη δωρεά· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή 
μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο βέλτιστος βαθμός συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 151
Παράγραφος 21

21. αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 
μετά τη μεταμόσχευση· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή μεθοδολογία μεταξύ 
των κρατών μελών βάσει των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα στα 
κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα·

Or. fr

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 152
Παράγραφος 21

21. αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 
μετά τη μεταμόσχευση· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή μεθοδολογία μεταξύ 
των κρατών μελών προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταξύ χωρών σύγκριση 
αυτών των αποτελεσμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 153
Παράγραφος 21α (νέα)

21α. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιμηκύνουν τους χρόνους παρακολούθησης για τους 
λήπτες , αντί των σημερινών 9-12 μηνών σε αρκετά έτη, και κατά προτίμηση για 
όσο καιρό είναι ζωντανός ο λήπτης και/ή λειτουργεί ακόμη το μόσχευμα·

Or. en
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Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 154
Τίτλος -22 (νέος)

-22. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 155
Παράγραφος -22α (νέα)

-22α. επισημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην έλλειψη και στη λαθρεμπορία 
οργάνων· η λαθρεμπορία οργάνων υποσκάπτει την αξιοπιστία του συστήματος 
έναντι των δυνητικών εθελοντών και άνευ αμοιβής δωρητών· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των οργάνων που αποκλείει την ισότιμη 
δυνατότητα μεταμόσχευσης είναι ανήθικη· τονίζει ότι η δωρεά οργάνων που γίνεται 
με οικονομικά κίνητρα υποβιβάζει το δώρο σε απλό εμπόρευμα· τούτο συνιστά 
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πρέπει να απαγορευθεί· η αρχή της 
μη εμπορικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος ορίζεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 12 της 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 156
Παράγραφος -22β (νέα)

-22β. θεωρεί ότι, για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας οργάνων στις φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες που βρίσκονται στη ρίζα 
αυτών των πρακτικών· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της πώλησης 
οργάνων έναντι χρημάτων (ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες), θα πρέπει να 
δημιουργηθούν μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας που να εμποδίζουν την είσοδο αυτών 
των οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση··
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Or. en

Τροπολογία: Peter Liese, Frieda Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 157
Παράγραφος -22γ (νέα)

-22γ. ζητεί από την Επιτροπή κι από την Europol να βελτιώσουν την παρακολούθηση 
των περιπτώσεων λαθρεμπορίας οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Peter Liese, Αντώνιος Τρακατέλλης, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 158
Παράγραφος -22δ (νέα)

-22δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν τις 
ασφαλιστικές εταιρείες να επιστρέφουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη 
διενέργεια μιας παράνομης μεταμόσχευσης οργάνου·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 159
Παράγραφος 22

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στον ΠΟΥ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

Or. en
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