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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1
3.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra
Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 2
3.b atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija 
Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 3
3.c (atsauce)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvu 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 4
5.a ievilkums (jauns)

- ņemot vērā Eiropas Padomes 1999. gada ziņojumu “Orgānu trūkuma problēmas 
risināšana. Pašreizējā situācija orgānu ziedošanas jomā un stratēģijas tās 
uzlabošanai”.

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 5
5.b ievilkums (jauns)

- ņemot vērā Eiropas Padomes ziņojumu „Vadlīnijas orgānu, audu un šūnu drošuma 
un kvalitātes nodrošināšanai”1,

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Grozījums Nr. 6
A apsvērums

A. tā kā nepieciešamība pēc orgānu transplantācijas Eiropā pieaug pastāvīgi un 
straujāk nekā ziedoto orgānu skaits; tā kā, pieaugot donoru skaitam, gaidīšanas 
saraksti nesamazinās;

Or. en

                                               
1Otrais izdevums, 2004. gads.
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 7
A apsvērums

A. tā kā Eiropas pacientu vajadzības pēc transplantācijas netiek apmierinātas tāpēc, ka 
pieejamo mirušo un altruistisku dzīvo donoru orgānu skaits ir ierobežots;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 8
A apsvērums

A. tā kā Eiropas pacientu vajadzības pēc transplantācijas netiek apmierinātas un 
pieprasījums ir pārsniedzis mirušo un (svītrojums) dzīvo donoru orgānu piedāvājumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 9
Aa apsvērums (jauns)

Aa. uzsverot dažāda veida orgānu būtiskās atšķirības;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 10
B apsvērums

B. tā kā strauji attīstās orgānu tirdzniecība, komercializācija un transplantātu tūrisms 
un orgānu trūkums ir saistīts ar orgānu tirdzniecību, tā kā ir nepieciešams vairāk 
datu par orgānu tirdzniecību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 11
B apsvērums

B. ņemot vērā nepieciešamību apkopot precīzus un vispusīgus datus (svītrojums) par 
cilvēku orgānu tirdzniecību Eiropas Savienībā un (svītrojums) pierādījumus par 
strauji augošu komercializāciju un transplantātu tūrismu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 12
B apsvērums

B. tā kā tagad ir pieejami dati par cilvēku orgānu tirdzniecību un ir iegūti pierādījumi par 
strauji augošu komercializāciju un transplantātu tūrismu, kas ir pretrunā ar cilvēka 
cieņas ievērošanu;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 13
Da apsvērums (jauns)

Da. tā kā orgānu transplantācija ir vienīgā pieejamā ārstēšanas metode tādu orgānu kā 
aknas, plaušas un sirds mazspējas pēdējā stadijā un visrentablākā ārstēšanas 
metode nieru mazspējas pēdējā stadijā, tā kā orgānu transplantācija sniedz iespējas 
glābt dzīvību un nodrošināt labāku dzīves kvalitāti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 14
E apsvērums

E. tā kā orgānu transplantācijas rādītāji, orgānu avoti (miruši vai dzīvi donori) dažādās 
dalībvalstīs un atsevišķas dalībvalsts dažādās vietās ievērojami atšķiras un orgānu 
ziedošanas un transplantācijas kvalitātes un drošības prasības pat ir pretrunīgas, bet 
orgānu transplantācijas organizatoriskie pasākumi katrā valstī ir citādi, radot ES 
teritorijā atšķirīgus standartus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 15
E apsvērums

E. tā kā orgānu transplantācijas rādītāji, orgānu avoti (miruši vai dzīvi donori), kā arī 
orgānu ziedošanas un transplantācijas kvalitātes un drošības prasības dažādās 
dalībvalstīs un atsevišķas dalībvalsts dažādās vietās atšķiras, bet orgānu 
transplantācijas organizatoriskie pasākumi katrā valstī ir citādi, radot ES teritorijā 
atšķirīgus standartus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 16
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā dalībvalstu tiesiskais regulējums (izvēles iespējas, izņēmumi) atšķiras un 
dažādu dalībvalstu pieredze rāda, ka juridiskās sistēmas ietekme uz donoru skaitu ir 
diezgan ierobežota;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 17
F apsvērums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 18
F apsvērums

F. tā kā orgānu transplantācija sniedz iespējas glābt dzīvību un nodrošina labāku dzīves 
kvalitāti (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 19
F apsvērums

F. tā kā orgānu transplantācija cita starpā sniedz iespējas glābt dzīvību un vairākumā 
gadījumu nodrošina labāku dzīves kvalitāti, un ir visizdevīgākā, ņemot vērā izmaksu 
un gūto priekšrocību attiecību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 20
F apsvērums

F. tā kā orgānu transplantācija sniedz iespējas glābt dzīvību un nodrošina labāku dzīves 
kvalitāti, papildus nodrošinot labāku izmaksu un gūto priekšrocību attiecību nekā 
alternatīvas ārstēšanas metodes;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 21
Fa apsvērums (jauns)

Fa. tā kā transplantācijas alternatīva ir intensīvā terapija, kas ir nepatīkama pacientiem 
un noslogo veselības aprūpes sistēmas un pacienta ģimeni un aprūpētājus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 22
H apsvērums

H. tā kā orgānu transplantācija ārstēšanā ietver infekcijas un citu slimību nodošanas 
risku;

Or. fr

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 23
H apsvērums

H. tā kā orgānu tāpat kā citu bioloģisku produktu izmantošana ārstēšanā ietver infekcijas 
un citu slimību nodošanas risku;

Or. es

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 24
I apsvērums

svītrots

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

Grozījums Nr. 25
I apsvērums

I. tā kā dalībvalstis jau veic orgānu apmaiņu un jau ir izveidotas dažādas Eiropas 
orgānu apmaiņas organizācijas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 26
Ia apsvērums (jauns)

Ia. tā kā gūtā pieredze (piemēram, Spānijas modelis, Beļģijas GIFT projekts, DOPKI, 
Alliance-O) liecina par pozitīviem rezultātiem un to vajadzētu ņemt vērā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 27
J apsvērums

J. tā kā sabiedrības informētībai un skaidrai, neatkarīgai un objektīvai informācijai ir 
svarīga loma, lai palielinātu vēlēšanos ziedot orgānus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 28
J apsvērums

J. tā kā sabiedrības informētībai un konkrētai, vispusīgai un objektīvai informācijai ir 
svarīga loma, lai palielinātu vēlēšanos ziedot orgānus;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 29
J apsvērums

J. tā kā sabiedrības informētībai (svītrojums), konkrētai un pozitīvai informācijai un 
profesionāļu padziļinātai apmācībai un saziņas prasmēm ir svarīga loma, lai 
palielinātu vēlēšanos ziedot orgānus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 30
J apsvērums

J. tā kā sabiedrības informētībai un konkrētai un pozitīvai informācijai ir svarīga loma, 
lai palielinātu vēlēšanos ziedot orgānus; tā kā vajadzētu izskatīt iespējamību 
automātiski reģistrēt kā donorus visus dalībvalstu pilsoņus, kas sasnieguši 
pilngadību, ja vien viņi nenorāda, ka nevēlas tikt reģistrēti;

Or. da

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 31
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Orgānu ziedošana un transplantācija — politikas 
pasākumi ES līmenī”, kurā tiek piedāvāta augstu vērtētā trīs pīlāru integrētā pieeja;

Or. en



PE400.651v02-00 12/54 AM\707703LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 32
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Orgānu ziedošana un transplantācija —  
politikas pasākumi ES līmenī” par iecerētajiem Eiropas līmeņa politikas pasākumiem 
un prioritātēm saistībā ar orgānu ziedošanu un transplantāciju; taču kritizē faktu, ka 
Komisijas paziņojumā nav risināts jautājums par kompensāciju donoram saistība ar 
operāciju, balstoties uz brīvprātīgas, bezmaksas, anonīmas un altruistiskas 
ziedošanas principiem, lai garantētu ziedošanas kvalitāti un drošumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 33
Virsraksts –2 (jauns)

-2. JURIDISKS INSTRUMENTS

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 34
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, ar kuru vajadzētu nodrošināt pastāvošo
orgānu ziedošanas, ieguves, testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas 
kvalitātes un drošības līmeni visā ES; uzsver, ka jebkurai ES iniciatīvai, kuras 
mērķis ir kvalitāte un drošība, vajadzētu būt kvalitātes un drošības iniciatīvai, kuru 
veic, tikai izvērtējot pēctransplantācijas rezultātus, tomēr uzsver, ka gaidāmajam 
tiesiskajam regulējumam nevajadzētu radīt dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo 
slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses izmantošanu; (svītrojums)

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 35
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu orgānu ziedošanas, ieguves, 
testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības prasības 
visā ES un šo kvalitātes un drošības prasību izpildei nepieciešamos līdzekļus; tomēr 
uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu liegt iespēju izšķirīgos 
dzīvības vai nāves gadījumos veikt transplantāciju, izmantojot orgānus, kuru 
kvalitāte ir zemāka par optimālo; šādos apstākļos transplantācijas veicējiem, 
konsultējoties ar pacientu un/vai viņa vai viņas ģimeni, jāuzņemas risks veikt 
transplantāciju; tāpat gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu radīt 
dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses 
izmantošanu (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 36
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu prasības orgānu ziedošanas, 
ieguves, testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības 
garantēšanai (svītrojums) visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam 
regulējumam nevajadzētu radīt dalībvalstīm vai pakalpojumu sniedzējiem papildu
administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses izmantošanu, vai ietvert 
tādas prasības, kuru rezultātā potenciālo un faktisko donoru skaits samazinātos;
norāda, ka jaunajam normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un stiprināt 
dalībvalstu centienus izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, nekavējot 
stingrāku pasākumu ieviešanu vai saglabāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 37
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu orgānu ziedošanas, ieguves, 
testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un piešķiršanas kvalitātes un drošības 
prasības visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu 
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radīt dalībvalstīm vai pakalpojumu sniedzējiem papildu izmaksas vai pārmērīgu 
administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses izmantošanu; norāda, ka 
jaunajam normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un stiprināt dalībvalstu 
centienus izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, nekavējot stingrāku 
pasākumu ieviešanu vai saglabāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 38
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu orgānu ziedošanas, ieguves, 
testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības prasības 
visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu radīt 
dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses 
vai dalībvalsts vietējai situācijai un apstākļiem pielāgotas prakses izmantošanu;
norāda, ka jaunajam normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un stiprināt 
dalībvalstu centienus izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, nekavējot 
stingrāku pasākumu ieviešanu vai saglabāšanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 39
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu orgānu ziedošanas, ieguves, 
testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības prasības 
visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu radīt 
dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses 
izmantošanu; norāda, ka jaunajam normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un 
stiprināt dalībvalstu centienus izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, 
nekavējot stingrāku pasākumu ieviešanu vai saglabāšanu; uzsver to, ka, lai maksimāli 
izmantotu orgānu ziedošanu, ir nepieciešams uzturēt klīnicistu spēju, balstoties uz 
riska un priekšrocību analīzi, pieņemt lēmumus par orgānu izmantošanu konkrētu 
pacientu vajadzībām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 40
2. punkts

2. gaida Komisijas priekšlikumu direktīvai, kas noteiktu orgānu ziedošanas, ieguves, 
testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas (svītrojums) kvalitātes un drošības prasības 
visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam tiesiskajam regulējumam nevajadzētu radīt 
dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo slogu vai apdraudēt pastāvošās atzītās prakses 
izmantošanu; norāda, ka jaunajam normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un 
stiprināt dalībvalstu centienus izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, 
nekavējot stingrāku pasākumu ieviešanu vai saglabāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 41
2. punkts

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 42
2.a punkts (jauns)

2a. uzsver to, ka, izstrādājot direktīvu, vajadzētu ņemt vērā medicīnas zinātnē panākto 
progresu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 43
Virsraksts –3 (jauns)

-3. DALĪBVALSTU SADARBĪBA

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 44
3. punkts

3. pauž bažas par pacientu prasību apmierināšanai nepieciešamo cilvēku izcelsmes 
transplantātu nepietiekamību; uzskata, ka orgānu trūkuma samazināšana ir 
galvenais uzdevums, kas ES dalībvalstīm jārisina saistībā ar orgānu transplantāciju;
atgādina, ka pašlaik Eiropā gaidīšanas sarakstos ir reģistrēti daudzi tūkstoši 
pacientu un mirstības rādītājs viņu vidū ir ievērojams;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 45
3. punkts

3. pauž bažas par pacientu prasību apmierināšanai nepieciešamo cilvēku izcelsmes 
transplantātu nepietiekamību; atzīst, ka nopietnais orgānu donoru trūkums joprojām ir 
lielākais šķērslis, kas kavē pilnvērtīgu transplantācijas pakalpojumu attīstību, un 
galvenā problēma, ar ko ES dalībvalstis saskaras saistībā ar orgānu transplantāciju;
tomēr atzīmē, ka orgānu piešķiršanu vajadzētu balstīt uz pacienta medicīnisko spēju 
pieņemt orgānus un ka nav pieļaujama diskriminācija saistībā ar tādu indvaliditāti 
kā Dauna sindroms, kura nekādi neietekmē pacienta iespējas pieņemt orgānu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 46
3. punkts

3. pauž bažas par pacientu prasību apmierināšanai nepieciešamo cilvēku izcelsmes 
transplantātu nepietiekamību; atzīst, ka nopietnais (svītrojums) donoru un orgānu
trūkums joprojām ir lielākais šķērslis, kas kavē pilnvērtīgu transplantācijas 
pakalpojumu attīstību, un galvenā problēma, ar ko ES dalībvalstis saskaras saistībā ar 
orgānu transplantāciju;

Or. es

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 47
4. punkts

4. ņem vērā ES pastāvošās ievērojamās atšķirības attiecībā uz orgānu avotiem (mirušiem 
vai dzīviem donoriem), lielās atšķirības starp dalībvalstīm donoru loka paplašināšanā, 
kvalitātes, drošības prasību neatbilstību dalībvalstīs (svītrojums), atšķirīgās orgānu 
ziedošanas un transplantācijas organizatoriskās sistēmas un medicīnas darbinieku un 
vidējā medicīnas personāla izglītības un apmācības atšķirības; uzskata, ka radušās 
atšķirības var daļēji izskaidrot, balstoties uz kultūras, ētisko, reliģisko, vēsturisko 
(svītrojums), sociālo un juridisko faktoru kopīgu ietekmi; tomēr norāda, ka kritiskais 
faktors, šķiet, ir tas, kā tiek organizēts viss process, kura rezultātā notiek orgānu
ziedošana un transplantācija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 48
4. punkts

4. ņem vērā ES pastāvošās ievērojamās atšķirības attiecībā uz orgānu avotiem (mirušiem 
vai dzīviem donoriem), lielās atšķirības starp dalībvalstīm donoru loka paplašināšanā, 
kvalitātes un drošības prasību neatbilstību dalībvalstīs un atšķirīgās orgānu ziedošanas 
un transplantācijas organizatoriskās sistēmas; uzskata, ka radušās atšķirības var daļēji 
izskaidrot, balstoties uz ekonomisko, strukturālo, administratīvo, kultūras, ētisko, 
reliģisko, vēsturisko un sociālo faktoru kopīgu ietekmi; tomēr norāda, ka kritiskais 
faktors, šķiet, ir viss process, kura rezultātā notiek orgānu ziedošana un 
transplantācija;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 49
4. punkts4. ņem vērā ES pastāvošās ievērojamās atšķirības attiecībā uz orgānu avotiem 

(mirušiem vai dzīviem donoriem), lielās atšķirības starp dalībvalstīm donoru loka 
paplašināšanā, kvalitātes un drošības prasību neatbilstību dalībvalstīs un atšķirīgās 
orgānu ziedošanas un transplantācijas organizatoriskās sistēmas; uzskata, ka radušās 
atšķirības var daļēji izskaidrot, balstoties uz kultūras, ētisko, reliģisko, vēsturisko un 
sociālo faktoru kopīgu ietekmi; tomēr norāda, ka kritiskais faktors, šķiet, ir tas, kā tiek 
organizēts viss process, kura rezultātā notiek orgānu ziedošana un transplantācija, bet 
ētika tomēr ir būtisks konverģences princips, nosakot Eiropas Savienības politikas 
darbības attiecībā uz orgānu ziedošanu un transplantāciju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 50
4.a punkts (jauns)

4a. uzsver, ka orgānu ziedošana ir dāvinājums; tāpēc uzsver, ka risinājumu atrašana 
nopietnajam orgānu trūkumam Eiropā gan ir ārkārtīgi svarīga, bet ir jāciena un 
jāaizsargā arī brīva izvēle ziedot orgānu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 51
4.a punkts (jauns)

4a. tāpēc uzskata, ka ES dalībvalstu pieredzes apmaiņai piemīt būtisks potenciāls, ar 
kuru var palielināt donoru skaitu un padarīt transplantāciju vienlīdz pieejamu visā 
ES; tāpēc gaida Komisijas Rīcības plānu spēcīgākai dalībvalstu sadarbībai, lai:
 palielinātu orgānu pieejamību 
 uzlabotu transplantācijas sistēmu efektivitāti un pieejamību  
 palielinātu sabiedrības informētību
 garantētu kvalitāti un drošību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 52
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgu modeļu izmantošanu dalībvalsts vai starpvalstu līmenī; ierosina, 
ka darbības sistēmās vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un 
loģistikas infrastruktūru, psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu 
piešķiršanas sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 53
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts un jo īpaši starptautiskā līmenī; 
ierosina, ka darbības sistēmās vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, 
tehnisko un loģistikas infrastruktūru, psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī 
efektīvu piešķiršanas sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 54
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts un starptautiskā līmenī; ierosina, ka 
darbības sistēmās vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un 
loģistikas infrastruktūru, psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu 
piešķiršanas sistēmu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 55
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu starptautiskā un valsts līmenī; ierosina, ka 
darbības sistēmās vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un 
loģistikas infrastruktūru, psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu 
piešķiršanas sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 56
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts līmenī; ierosina, ka darbības sistēmās 
vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un loģistikas infrastruktūru, 
(svītrojums) atbalstu un piemērotu organizatorisku struktūru ar augsti kvalificētu 
personālu slimnīcas un augstākā līmenī, kā arī taisnīgu un efektīvu orgānu 
piešķiršanas un sadalījuma sistēmu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 57
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts līmenī; ierosina, ka darbības sistēmās 
vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un loģistikas infrastruktūru, 
psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu piešķiršanas sistēmu; uzsver, 
ka ir nepieciešama izsekojamība, lai nodrošinātu to, ka orgānu ziedošana notiek 
taisnīgi attiecībā uz orgānu piešķiršanu un īstenošanu, kā arī, lai garantētu drošību 
pret infekcijas slimībām un citām kaitīgām iedarbībām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 58
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot labi strukturētas darbības sistēmas un 
veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts līmenī; ierosina, ka darbības sistēmās 
vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un loģistikas infrastruktūru, 
psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu piešķiršanas sistēmu, kura 
nodrošina taisnīgu piekļuvi transplantācijai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 59
5. punkts

5. tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot neatkarīgas, labi strukturētas darbības 
sistēmas un veicināt veiksmīgo modeļu izmantošanu valsts līmenī; ierosina, ka 
darbības sistēmās vajadzētu ietvert atbilstošu tiesisko regulējumu, tehnisko un 
loģistikas infrastruktūru, psiholoģisko un organizatorisko atbalstu, kā arī efektīvu 
piešķiršanas sistēmu;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 60
Virsraksts –6 (jauns)

-6. ORGĀNU PIEEJAMĪBAS PALIELINĀŠANA

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 61
–6.a punkts (jauns)

-6a. norāda, ka dalībvalstis ir atbildīgas par saviem tiesiskajiem modeļiem; piemin, ka 
ES ir divi modeļi, katrs ar savām variācijām; uzskata, ka nav nepieciešams pielāgot 
vai saskaņot tiesību sistēmas; aicina dalībvalstis ieviest savos tiesību aktos iespēju 
personām iecelt likumīgu pārstāvi, kas var izlemt par ziedošanu pēc šo personu 
nāves;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 62
6. punkts

6. aicina dalībvalstis sasniegt pilnu potenciālu orgānu pēcnāves ziedojumu saņemšanā;
tāpēc mudina dalībvalstis maksimāli ieguldīt līdzekļus organizatorisko sistēmu 
uzlabošanā: 
 pievēršot šim jautājumam medicīnisko darbinieku un vidējā medicīnas 
personāla uzmanību un izglītojot un apmācot viņus, 
 finansiāli atbalstot slimnīcas, lai tās varētu pieņemt darbā pašas savus 

transplantātu koordinatorus (ārstus, kas strāda intensīvās terapijas nodaļās 
un saņem mediķu grupas atbalstu). Viņu uzdevums ir aktīvi strādāt, lai 
noteiktu potenciālos donorus un sazinātos ar viņu ģimenēm. 

 ieviešot kvalitātes uzlabošanas programmas katrā Eiropas slimnīcā vai 
slimnīcu kopā, kas ir apliecinājusi savu potenciālu orgānu ziedošanas 
saņemšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 63
6. punkts

6. aicina dalībvalstis sasniegt pilnu potenciālu orgānu ziedojumu saņemšanā, ieviešot 
efektīvas sistēmas orgānu donoru atrašanai, jo īpaši atvieglojot donoriem brīvprātīgu 
pieteikšanos ziedot savus orgānus, kamēr viņi vēl ir dzīvi, ieviešot tiešsaistes 
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procedūru reģistrācijai valsts donoru reģistrā, un veicinot transplantātu donoru 
koordināciju slimnīcās visā Eiropā; lūdz dalībvalstis izpētīt iespēju veicināt 
ziedojumus no dzīviem donoriem un izvērtēt paplašinātā donoru loka orgānu 
izmantošanu, ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 64
6. punkts

6. aicina dalībvalstis sasniegt pilnu potenciālu orgānu ziedojumu saņemšanā, ieviešot 
efektīvas sistēmas orgānu donoru atrašanai un veicinot transplantātu donoru 
koordināciju slimnīcās visā Eiropā; lūdz dalībvalstis izpētīt ziedojumu veicināšanas
iespēju, lai iedrošinātu dzīvos donorus, un izvērtēt paplašinātā donoru loka orgānu 
izmantošanu, ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus un orgānu veidus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 65
6. punkts

6. aicina dalībvalstis sasniegt pilnu potenciālu orgānu ziedojumu saņemšanā, ieviešot 
efektīvas sistēmas orgānu donoru atrašanai un veicinot transplantātu donoru 
koordināciju slimnīcās visā Eiropā; lūdz dalībvalstis (svītrojums) izvērtēt paplašinātā 
donoru loka orgānu izmantošanu, ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 66
6. punkts

6. aicina dalībvalstis sasniegt pilnu potenciālu orgānu ziedojumu saņemšanā, ieviešot 
efektīvas sistēmas orgānu donoru atrašanai un veicinot transplantātu donoru 
koordināciju slimnīcās visā Eiropā; lūdz dalībvalstis izpētīt iespēju veicināt 
ziedojumus no dzīviem donoriem un izvērtēt tādu orgānu izmantošanu, kas iegūti, 
balstoties uz paplašinātiem kritērijiem, ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus;
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Or. hu

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 67
6. punkts

6. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. es

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 68
6.a punkts (jauns)

6a. atzīst, ka tad, kad donoru loks tiek paplašināts, ārstiem var sagādāt raizes 
paaugstinātā iespējamība, ka pārstādītais orgāns tiks atgrūsts vai tā darbība 
pakāpeniski pasliktināsies, un tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
metodes, kas novērš un ārstē orgānu atgrūšanu tā, lai ārsti varētu droši izmantot 
paplašināto donoru loku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 69
6.a. punkts (jauns)

6a. aicina dalībvalstis līdz 2010. gada janvārim atcelt tiesību aktus, kas paredz ziedoto 
orgānu izmantošanu tikai šajā valstī;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 70
6.a. punkts (jauns)

6a. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus transplantācijas ķirurgu 
izglītības un apmācības, kopīga darba un algu jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 71
6.b punkts (jauns)

6b. aicina dalībvalstis izvērtēt paplašinātā donoru loka (gados vecu donoru, donoru ar 
dažādām slimībām) izmantošanu, ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus, lai 
palielinātu orgānu pieejamību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 72
6.c punkts (jauns)

6c. aicina dalībvalstis, kurās ir atļauta dzīvu donoru orgānu ziedošana, ņemt vērā 
kvalitātes un drošības aspektus; taču uzsver, ka dzīvu donoru orgānu ziedošanu 
vajadzētu uztvert kā pēcnāves ziedojumu papildinājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 73
6.d punkts (jauns)

6d. lūdz dalībvalstis nodrošināt to, ka dzīvi donori orgānus ziedo brīvprātīgi un bez 
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maksas; uzskata, ka ir svarīgi, ka to apstiprina ar tiesas nolēmumu; donori drīkst 
saņemt kompensāciju, kuras apmērs tiek stingri noteikts tā, lai tiktu atlīdzināti ar 
ziedošanu saistītie izdevumi un neērtības; šajā gadījumā dalībvalsts definē 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem var piešķirt kompensāciju; dalībvalstīm ir jāziņo 
par šiem pasākumiem Komisijai ik pēc trīs gadiem; aicina dalībvalstis nodrošināt to, 
lai dzīviem donoriem nebūtu jācieš diskriminācija no apdrošināšanas sabiedrību 
puses;

Or. en

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 74
6.a punkts (jauns)

6a. uzsver nepieciešamību apmācīt veselības aprūpes personālu strādāt ar potenciālo 
donoru tuvākajiem radiniekiem vai ģimenēm, veicinot cieņas pilnu dialogu par 
ziedošanu; tā varētu palielināt donoru skaitu un līdz ar to samazināt gaidīšanas 
sarakstus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 75
6.a punkts (jauns)

6a. uzskata, ka ir būtiski atzīt par pamatotām miruša donora radinieku vajadzības;
norāda uz to, ka ir svarīgi dot radiniekiem pietiekamu laiku, lai atvadītos no mirušā 
ar cieņu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maciej Marian Giertych

Grozījums Nr. 76
6.a punkts (jauns)

6a. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt to, ka pieprasījums pēc orgāniem nevienu 
mirkli neietekmē nāves noteikšanu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Maciej Marian Giertych

Grozījums Nr. 77
6.b punkts (jauns)

6b. uzskata, ka ir nepiemēroti iesaistīt anesteziologus, iegūstot orgānus no mirušo 
ķermeņiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 78
6.a punkts (jauns)

6a. piebilst arī, ka ātrai orgānu identificēšanai ir svarīgi mudināt personas, kas nav 
piemēroti ziedotāji, nēsāt līdzi kartīti, kas to apliecina;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 79
6.b punkts (jauns)

6b. atzīst, ka biotehnoloģijas jomā jau tiek piedāvāti risinājumi pārstādīto orgānu 
atgrūšanas riska novēršanai, piemēram, ārstniecības metodes, ar kuru palīdzību 
atgrūšanas rādītāji tiek mazināti, tādējādi nodrošinot lielāku pieejamo orgānu 
skaitu un ļaujot ārstiem ārstēt vai pat novērst orgānu atgrūšanu; apgalvo, ka tas 
palīdzētu izmantot paplašināto donoru loku, samazinot ar šo donoru ziedoto orgānu 
saistīto risku;

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 80
7. punkts

7. uzskata, ka ziedošanas un transplantācijas procesā orgāni var gūt bojājumus, kas 
negatīvi ietekmē to dzīvotspēju, tādējādi palielinot orgānu trūkumu, un ka dzīvu 
donoru altruistisku ziedošanu nosaka donora drošības jautājumi; aicina Komisiju 
veicināt fundamentālus un klīniskus pētījumus par metodēm un produktiem, ar 
kuriem ierobežot ziedošanas un transplantācijas procesā orgāniem nodarītos 
bojājumus, un procedūrām, ar kurām uzlabot dzīvo donoru drošību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 81
7. punkts

7. atzīst, ka jaunākajos pētījumos saistībā ar pieaugušu cilvēku cilmes šūnām jau ir 
redzams liels progress orgānu atjaunošanā un aizstāšanā, piemeklējot pacientu un 
novēršot ar orgānu transplantāciju saistīto orgāna atgrūšanas risku; tāpēc aicina 
Komisiju veicināt šādu pētniecisko darbu, kuru, ievērojot dalībvalstu kultūras un 
ētikas pamatnostādnes, bieži vien veic Eiropas jaunākie vidējie un mazie uzņēmumi 
biotehnoloģijas jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 82
7. punkts

7. uzskata, ka nākotnē, izmantojot biotehnoloģijas metodes, kas balstītas uz pieaugušo 
cilvēku cilmes šūnu izmantošanu, pētniekiem var rasties iespējas izaudzēt orgānus no 
pašu pacientu vai citu donoru audiem; aicina Komisiju veicināt šādu pētniecisko 
darbu, kuru, ievērojot dalībvalstu kultūras un ētikas pamatnostādnes, bieži vien veic 
Eiropas jaunākie vidējie un mazie uzņēmumi biotehnoloģijas jomā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 83
7. punkts

7. uzskata, ka nākotnē ar nosacījumu, ka tiek garantēta izsekojamība un pārredzamība, 
izmantojot biotehnoloģijas metodes, pētniekiem var rasties iespējas izaudzēt orgānus 
no pašu pacientu vai citu donoru audiem; aicina Komisiju veicināt šādu pētniecisko 
darbu, kuru, ievērojot dalībvalstu kultūras un ētikas pamatnostādnes, bieži vien veic 
Eiropas jaunākie vidējie un mazie uzņēmumi biotehnoloģijas jomā;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 84
7. punkts

7. uzskata, ka nākotnē, izmantojot biotehnoloģijas metodes, pētniekiem var rasties 
iespējas izaudzēt orgānus no pašu pacientu vai citu donoru audiem; aicina Komisiju 
veicināt šādu pētniecisko darbu, kuru, ievērojot dalībvalstīs, Pamattiesību hartā un 
Eiropas Padomes konvencijā par biomedicīnu noteiktās kultūras un ētikas 
pamatnostādnes, bieži vien veic Eiropas jaunākie vidējie un mazie uzņēmumi 
biotehnoloģijas jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 85
7.a punkts (jauns)

7a. uzsver, ka orgānu ziedošanas un transplantācijas būtība ievērojami atšķiras no 
asins un, piemēram, šūnu un audu ziedošanas būtības, jo asins, šūnu un audu 
ziedošana ir saistīta ar riska samazināšanu un novēršanu, turpretī orgānu 
ziedošana un transplantācija ir saistīta ar atsevišķa pacienta riska pārvaldību; 
turklāt uzsver to, ka jebkādai ES iniciatīvai, kuras mērķis ir kvalitāte un drošība, 
vajadzētu būt kvalitātes un drošības iniciatīvai, kuru veic, tikai izvērtējot 
pēctransplantācijas rezultātus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 86
7.a punkts (jauns)

7a. aicina Komisiju veicināt pastāvošo ārstniecības metožu uzlabošanu, veicinot un 
uzlabojot to cilvēku dzīves kvalitāti, kuriem ir nepieciešama orgānu transplantācija;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 87
8. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 88
8. punkts

8. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu tirdzniecību; uzsver, ka jebkāda 
komerciāla orgānu izmantošana (svītrojums) nav ētiska un ir pretrunā ar vairākumu 
cilvēcisko pamatvērtību, tā arī pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu 21. pantu un ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 3. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 89
8. punkts

8. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu tirdzniecību; uzsver, ka jebkāda 
komerciāla orgānu izmantošana (svītrojums) nav ētiska, ir pretrunā ar vairākumu 
cilvēcisko pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
21. pantu un ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3. panta 
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2. punktu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 90
8. punkts

8. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu tirdzniecību; uzsver, ka jebkāda 
komerciāla orgānu izmantošana (svītrojums) nav ētiska, ir pretrunā ar vairākumu 
cilvēcisko pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
21. pantu un ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3. panta 
2. punktu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 91
8. punkts

8. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu tirdzniecību; uzsver, ka jebkāda 
komerciāla orgānu izmantošana (svītrojums) nav ētiska, ir pretrunā ar vairākumu 
cilvēcisko pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
21. pantu un ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3. panta 
2. punktu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 92
8. punkts

8. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu nelegālu tirdzniecību; uzsver, ka jebkāda 
komerciāla orgānu izmantošana, kas liedz vienlīdzīgu transplantācijas pieejamību, nav 
ētiska, ir pretrunā ar vairākumu cilvēcisko pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu 21. pantu un ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktu;
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Or. hu

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 93
8.a punkts (jauns)

8a. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nepieļautu transplantātu 
tūrismu, pastāvošajām orgānu apmaiņas organizācijām apmainoties ar gaidīšanas 
sarakstos reģistrētajiem datiem, lai izvairītos no datu vairākkārtīgas ievadīšanas 
sarakstos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 94
9. punkts

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nepieļautu “transplantātu 
tūrismu”, tai skaitā izstrādāt vadlīnijas, lai nepieļautu, ka nabadzīgākie un 
neaizsargātākie donori kļūst par orgānu tirdzniecības upuriem, un ieviest pasākumus, 
kas palielina legāli iegūtu orgānu pieejamību; aicina Komisiju un dalībvalstis rast 
risinājumus attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, kuri Kopienā vai trešajās valstīs ir 
transplantātu saņēmuši nelikumīgi; aicina Komisiju, izmantojot tiesiskuma, brīvības 
un drošības telpu, veicināt vienotu pieeju, lai apkopotu informāciju par valstu tiesību 
aktiem attiecībā uz orgānu tirdzniecību un noteiktu galvenās problēmas un iespējamos 
risinājumus; tālab norāda uz nepieciešamību izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību sekot 
cilvēku izcelsmes materiālu transportēšanai pār robežāmun un veikt par to uzskaiti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 95
9. punkts

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nepieļautu “transplantātu 
tūrismu”, tai skaitā izstrādāt vadlīnijas, lai nepieļautu, ka nabadzīgākie un 
neaizsargātākie donori kļūst par orgānu tirdzniecības upuriem, un ieviest pasākumus, 
kas palielina legāli iegūtu orgānu pieejamību; aicina Komisiju, izmantojot tiesiskuma, 
brīvības un drošības telpu, veicināt vienotu pieeju, lai apkopotu informāciju par valstu 
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tiesību aktiem attiecībā uz orgānu tirdzniecību un noteiktu galvenās problēmas un 
iespējamos risinājumus; tālab norāda uz nepieciešamību izveidot cilvēku izcelsmes 
materiālu izsekojamības un uzskaites sistēmu (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 96
9. punkts

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nepieļautu “transplantātu 
tūrismu”, tai skaitā izstrādāt vadlīnijas, lai nepieļautu, ka nabadzīgākie un 
neaizsargātākie donori kļūst par orgānu tirdzniecības upuriem, un ieviest pasākumus, 
kas palielina legāli iegūtu orgānu pieejamību; aicina Komisiju, izmantojot tiesiskuma, 
brīvības un drošības telpu, veicināt vienotu pieeju, lai apkopotu informāciju par valstu 
tiesību aktiem attiecībā uz orgānu tirdzniecību un noteiktu galvenās problēmas un 
iespējamos risinājumus; tālab norāda uz nepieciešamību izveidot sistēmu, ar kuras 
palīdzību sekot medicīniskiem nolūkiem paredzētu cilvēku ķermeņa daļu
transportēšanai pār robežāmun un veikt par to uzskaiti;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 97
9.a punkts (jauns)

9a. aicina dalībvalstis ieviest visu pārstādīto orgānu valsts reģistrus, kuros norādītu 
orgānu eksplantācijas un implantācijas attiecīgo laiku un vietu, kā arī jebkādus ar 
to saistītos pārvadājumus, lai nepieļautu Kopienā vai trešajās valstīs orgānu 
nelegālu tirdzniecību vai nelegālu transplantāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 98
9.a punkts (jauns)

9a. pauž nožēlu par to, ka Eiropols nav izstrādājis pētījumu par orgānu tirdzniecību, 
pastāvot uz to, ka nav varējis atrast ES šādus gadījumus; secina, ka tas acīmredzot 
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ir pavirša darba rezultāts;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 99
10. punkts

10. aicina dalībvalstis nodrošināt orgāna donora un saņēmēja anonimitātes ievērošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 100
10. punkts

10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek medicīniskā, kā arī psiholoģiskā un 
sociālā ziņā aizsargāti dzīvie donori un tiek nodrošināta brīvprātīga un altruistisku 
mērķu vadīta orgānu ziedošana, nesaņemot par to nekādu citu samaksu kā vien 
kompensāciju, kuras apjoms ir stingri noteikts tā, lai segtu izdevumus un neērtības, ko 
radījusi ziedošana; mudina dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas 
piešķiršanai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 101
10. punkts

10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti donori un tiek nodrošināta 
brīvprātīga un altruistisku mērķu vadīta orgānu ziedošana, nesaņemot par to nekādu 
citu samaksu kā vien kompensāciju, ar kuru sedz samērīgus ceļa izdevumus, kā arī 
ienākumu zudumu un bērnu pieskatīšanas izdevumus, ko radījusi ziedošana; mudina 
dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas piešķiršanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 102
10. punkts

10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti donori un tiek nodrošināta 
brīvprātīga un altruistisku mērķu vadīta orgānu ziedošana, nesaņemot par to nekādu 
citu samaksu kā vien kompensāciju, kuras apjoms ir stingri noteikts tā, lai segtu 
izdevumus un neērtības, ko radījusi ziedošana, un tiek nodrošināta ar saņēmējiem 
ģenētiski vai emocionāli nesaistītu mirušu un dzīvu donoru anonimitātes 
saglabāšana; mudina dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas piešķiršanai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 103
10. punkts10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti donori un tiek nodrošināta 

altruistisku mērķu vadīta, brīvprātīga, anonīma un bezmaksas orgānu ziedošana, 
nesaņemot par to nekādu citu samaksu kā vien kompensāciju, kuras apjoms ir stingri 
noteikts tā, lai segtu izdevumus (svītrojums), ko radījusi ziedošana; mudina 
dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas piešķiršanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 104
10. punkts

10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti donori un tiek nodrošināta 
brīvprātīga un altruistisku mērķu vadīta orgānu ziedošana, nesaņemot par to nekādu 
citu samaksu kā vien kompensāciju, kuras apjoms ir stingri noteikts tā, lai segtu 
izdevumus un neērtības, ko radījusi ziedošana; mudina dalībvalstis formulēt 
nosacījumus kompensācijas piešķiršanai, lai gan tai nevajadzētu būt kaitējuma 
atlīdzināšanai, un nepieļaut tiešus orgānu saņēmēju maksājumus donoriem;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 105
10. punkts

10. atbalsta pasākumus, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti donori un tiek nodrošināta 
brīvprātīga un altruistisku mērķu vadīta orgānu ziedošana, nesaņemot par to nekādu 
citu samaksu kā vien kompensāciju, kuras apjoms ir stingri noteikts tā, lai segtu 
izdevumus un neērtības, ko radījusi ziedošana; mudina dalībvalstis formulēt 
nosacījumus kompensācijas piešķiršanai, nodrošinot, ka orgānu ziedošana strikti 
saglabā savu nekomerciālo statusu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 106
10.a punkts (jauns)

10a. aicina saistībā ar dzīvu personu orgānu ziedošanu sniegt atbilstošu medicīnisku, 
psiholoģisku un tehnisku atbalstu, izveidot orgānu saņēmēju un donoru veselības 
stāvokļa klīniskās uzraudzības sistēmu un veikt piemērotus pasākumus, lai donori 
un, iespējams, viņu ģimenes var uzturēties slimnīcā visu būtisko pēcoperācijas 
atlabšanas periodu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 107
Virsraksts –11 (jauns)

-11. TRANSPLANTĀCIJAS SISTĒMU EFEKTIVITĀTE UN PIEEJAMĪBA

Or. en
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 108
11. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 109
11. punkts

11. ņem vērā to, ka, lai gan vairākas dalībvalstis ir ieviesušas obligāto transplantācijas 
darbību reģistrāciju un ir brīvprātīgi izveidoti arī daži citi reģistri (svītrojums); stingri 
iesaka izveidot dzīvo donoru valsts pārraudzības reģistrus un transplantācijas 
pacientu pārraudzības reģistrus pēctransplantācijas periodam; uzsver, ka ir svarīga 
ES dalībvalstu datu salīdzināmība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 110
11. punkts

11. ņem vērā to, ka, lai gan vairākas dalībvalstis ir ieviesušas obligāto transplantācijas 
procedūru reģistrāciju un ir brīvprātīgi izveidoti arī daži citi reģistri, nepastāv 
visaptveroša sistēma, kurā tiktu apkopoti dati par dažāda veida transplantācijām un to 
rezultātiem; stingri atbalsta dzīvo donoru valsts un starptautisko reģistru, donoru 
pēctransplantācijas perioda pārraudzības reģistru un transplantācijas pacientu 
pēcoperācijas pārraudzības reģistru izveidi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 111
11. punkts

11. ņem vērā to, ka, lai gan vairākas dalībvalstis ir ieviesušas obligāto transplantācijas 
procedūru reģistrāciju un ir brīvprātīgi izveidoti arī daži citi reģistri, nepastāv 
visaptveroša sistēma, kurā tiktu apkopoti dati par dažāda veida transplantācijām un to 
rezultātiem; stingri atbalsta ne tikai transplantācijas procedūru valsts reģistru, bet arī 
tādu reģistru, kuros tiek reģistrēts transplantācijas pacientu atveseļošanās progress,
izveidi;

Or. es

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 112
11. punkts

11. ņem vērā to, ka, lai gan vairākas dalībvalstis ir ieviesušas obligāto transplantācijas 
procedūru reģistrāciju un ir brīvprātīgi izveidoti arī daži citi reģistri, nepastāv 
visaptveroša sistēma, kurā tiktu apkopoti dati par dažāda veida transplantācijām un to 
rezultātiem; stingri atbalsta ne tikai dzīvo donoru valsts reģistru izveidi, bet arī 
pēctransplantācijas datu reģistrāciju, ko ir regulāri jāatjaunina;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 113
11.a punkts (jauns)

11a. lūdz Komisiju sniegt dalībvalstīm ieteikumus par noteiktu vadlīniju izveidi saistībā 
ar reģistrāciju, lai nodrošinātu, ka reģistrētās personas sniedz noteiktu informāciju 
par savu slimību vēsturi, un nodrošinātu donora orgānu kvalitāti un drošumu, jo 
reģistrācija nav vienkārša vārda pierakstīšana, bet paredz sekas gan donoram, gan 
saņēmējam;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 114
11.a punkts (jauns)

11a. aicina Komisiju izveidot Eiropas līmeņa koordinācijas centru, kura uzdevums būtu 
ātri atrast orgānus, jo īpaši sarežģītu transplantāciju pacientiem (t.i, pacientiem, 
kuri ir hiperimūni, pacientiem ar retiem antigēniem, pacientiem, kuriem ir akūtas 
asinsvadu slimības u.c.), un apmainīties ar informāciju un atzītu praksi saistībā ar 
šādiem pacientiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 115
12. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 116
12. punkts

12. aicina Komisiju orgānu ziedošanas un transplantācijas kontekstā veicināt orgānu 
ziedošanas drošības, kvalitātes un efektivitātes vadības tehnisko un ētisko 
pamatstandartu izstrādi, lai dalībvalstis šos standartus varētu izmantot par paraugu; 
aicina Komisiju ieviest ES mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstīs tiktu veicinātas 
koordinējošas darbības saistībā ar orgānu ziedošanu un transplantāciju;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 117
12. punkts

12. aicina Komisiju veicināt transplantācijai paredzēto cilvēku ķermeņa daļu drošības, 
kvalitātes un efektivitātes vadības tehnisko un ētisko pamatstandartu izstrādi, lai 
dalībvalstis šos standartus varētu izmantot par paraugu; aicina Komisiju ieviest ES 
mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstīs tiktu veicinātas koordinējošas darbības 
saistībā ar orgānu ziedošanu un transplantāciju;

Or. sl

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 118
13. punkts

13. uzskata, ka Komisijas paziņojumā nepietiekami uzsvērtās ES dalībvalstu sadarbības 
papildu priekšrocība ir medicīnisko un tehnisko iespēju diapazona ziņā potenciāli 
vērtīgā orgānu apmaiņa starp dalībvalstīm; uzsver tādu starptautisko sistēmu kā
Eurotransplant and Scandiatransplant labos rezultātus; uzskata, ka orgānu apmaiņa 
var būt ļoti noderīga sarežģītu transplantācijas procedūru veikšanā (piemēram, ja 
pacienti ir ārkārtīgi jutīgi vai procedūras ir steidzamas);

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 119
13. punkts

13. uzskata, ka Komisijas paziņojumā nepietiekami uzsvērtās ES dalībvalstu sadarbības 
papildu priekšrocība ir potenciāli vērtīgā orgānu apmaiņa starp dalībvalstīm, ņemot 
vērā šādas apmaiņas ģeogrāfiskos ierobežojumus un potenciālo ietekmi uz orgānu 
dzīvotspēju; uzskata, ka orgānu apmaiņa var būt ļoti noderīga, jo īpaši pacientiem ar 
īpašu veselības stāvokli, kuriem ir grūti atrast piemērotu donoru;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 120
13. punkts

13. uzskata, ka Komisijas paziņojumā nepietiekami uzsvērtās ES dalībvalstu sadarbības 
papildu priekšrocība ir medicīnisko un tehnisko iespēju ziņā potenciāli vērtīgā orgānu 
apmaiņa starp dalībvalstīm; uzskata, ka orgānu apmaiņa var būt ļoti noderīga sarežģītu 
transplantācijas procedūru veikšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 121
13.a punkts (jauns)

13a. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm veikt pētījumu par visiem orgānu 
transplantācijas jautājumiem attiecībā uz personām, kas atrodas dalībvalstīs, bet 
nav ES iedzīvotāji, un izstrādāt rīcības kodeksu, kurā tiktu ietverti noteikumi un 
nosacījumi, saskaņā ar kuriem mirušu ES donoru orgāni var tikt piešķirti 
personām, kas nav ES iedzīvotāji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 122
14. punkts

14. atzīst, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt orgānu ziedošanas un transplantācijas kvalitāti 
un drošību; norāda, ka tas samazinātu ar transplantātu izmantošanu saistīto risku un tā 
rezultātā samazinātu transplantācijas blaknes; atzīst, ka kvalitātes un drošības 
uzlabošanas pasākumi varētu ietekmēt orgānu pieejamību un otrādi; aicina Komisiju 
palīdzēt dalībvalstīm uzlabot kompetenci valsts tiesību aktu un reglamentējošo 
noteikumu izstrādē un pilnveidošanā, lai paaugstinātu transplantācijas kvalitāti un 
drošību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 123
14. punkts

14. atzīst, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot orgānu ziedošanas un transplantācijas kvalitāti un 
drošību; norāda, ka tas samazinātu ar transplantātu izmantošanu saistīto risku un tā 
rezultātā samazinātu transplantācijas blaknes; atzīst, ka kvalitātes un drošības 
uzlabošanas pasākumi varētu ietekmēt orgānu pieejamību un otrādi; aicina Komisiju 
palīdzēt dalībvalstīm uzlabot kompetenci valsts tiesību aktu un reglamentējošo 
noteikumu izstrādē un pilnveidošanā, lai paaugstinātu transplantācijas kvalitāti un 
drošību, neradot negatīvu ietekmi uz pārstādāmo orgānu pieejamību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 124
15. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 125
15. punkts

15. ierosina, ka katrai slimnīcai, kurā ir intensīvās terapijas nodaļa, vajadzētu spēt 
uzsākt ziedošanas procesu, uzticot atbildību par procesu un aktīvas donoru 
meklēšanas programmas izveidi galvenajam slimnīcas darbiniekam; norāda, ka katrā 
slimnīcā, kura ir iesaistījusies ziedošanas procesā, vajadzētu ieviest nepārtrauktas
kvalitātes uzlabošanas programmas, kurās kopīgi iesaistītos slimnīcas intensīvās 
terapijas speciālisti un transplantātu koordinators;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 126
15. punkts

15. norāda, ka katrā slimnīcā, kurā varētu notikt orgānu ziedošana un transplantācija, 
vajadzētu ieviest kvalitātes uzlabošanas programmas, kurās kopīgi iesaistītos 
slimnīcas intensīvās terapijas speciālisti un transplantātu koordinators, un iecelt 
personu, kas ir atbildīga par orgānu ziedošanu;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 127
16. punkts

16. uzsver nepieciešamību izveidot veselības aprūpes speciālistu un atbildīgo valsts 
iestāžu labu sadarbību, kas radītu papildu priekšrocības;  aicina Komisiju veicināt 
dalībvalstu transplantāciju organizāciju apvienību veidošanos tiesiska, ētiska un 
tehniska līmeņa sadarbībai; atzīst, ka transplantācijas jomā rodas situācijas, kuras 
nevar pienācīgi atrisināt dalībvalstīs ar ierobežotu donoru loku;  uzskata, ka Eiropas 
līmeņa sadarbība varētu sniegt acīmredzamas priekšrocības īpaši mazajām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 128
16.a punkts(jauns)

16a. aicina papildus pastāvošajām valstu sistēmām ieviest Eiropas donora kartīti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 129
17. punkts

17. uzskata, ka starptautiska sadarbība ir vēlama, lai veicinātu orgānu pieejamību un 
drošumu; šajā sakarā var noderēt vispārējas labākās medicīnas prakses, 
diagnostikas metožu un uzglabāšanas veidu reglamentatīvas normas; aicina 
dalībvalstis aktīvi veicināt sadarbību un piemērot šo vispārējo noteikumu sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 130
17. punkts

17. uzskata, ka orgānu ziedošanas veicināšanai ir vēlama starptautiska sadarbība, lai 
palīdzētu palielināt orgānu ziedošanas apmērus un nodrošinātu vienlīdzīgu 
transplantācijas pieejamību; aicina dalībvalstis aktīvi veicināt sadarbību, lai 
palielinātu šo terapeitisko procedūru pieejamību pilsoņiem; mudina dalībvalstis 
izstrādāt rīcības kodeksu, kurā tiktu ietverti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar 
kuriem mirušu ES donoru orgāni var tikt piešķirti personām, kas nav ES iedzīvotāji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 131
Virsraksts –18 (jauns)

-18. SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PALIELINĀŠANA

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 132
18. punkts

18. norāda, ka informāciju par orgānu ziedošanu un transplantāciju vajadzētu sniegt 
pārredzamā, objektīvā un nepavēlošā veidā, sniedzot pārskatu par orgānu 
ziedošanas apmēriem, t.i, par to, ka ir iespējama vairāku orgānu, kā arī audu 
ziedošana, un pievēršoties jautājumam par bailēm un iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 133
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, jo šādi var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu 
pieejamību; tādēļ aicina Komisiju, dalībvalstis un pilsonisko sabiedrību strukturāli 
uzlabot orgānu ziedošanas veicināšanu, jo īpaši vēršoties pie jauniešiem skolās; šajā 
sakarā ierosina izmantot labi pazīstamas personas (piemēram, sportistus un 
sportistes) un izglītības materiālu komplektus; turklāt ierosina izveidot dalībvalstīs 
uzticības tālruņa līniju, lai atbildētu uz pilsoņu un plašsaziņas līdzekļu uzdotajiem 
jautājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 134
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju ar kampaņu un skaidras, neatkarīgas un objektīvas informācijas 
palīdzību, jo šādi var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu pieejamību;
aicina apsvērt iespēju orgānu ziedošanas ideju (svītrojums) popularizēt specifiskās 
iedzīvotāju grupās (piemēram, studentu, pusaudžu, gados jaunu cilvēku vidū);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 135
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, jo šādi var veicināt orgānu donoru atrašanu un samazināt ziedošanas 
atteikumu skaitu, tādējādi uzlabojot orgānu pieejamību; uzsver to, ka orgānu 
ziedošanas ideju vajadzētu popularizēt specifiskās iedzīvotāju grupās (piemēram, 
studentu, pusaudžu, gados jaunu cilvēku un mazākumtautības iedzīvotāju vidū) un ka 
vajadzētu veicināt atsevišķu šajā procesā neiesaistītu profesiju pārstāvju (tiesnešu, 
patologu un žurnālistu) apmācību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 136
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, jo šādi var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu 
pieejamību; uzsver to, ka informāciju par orgānu ziedošanu vajadzētu sniegt, 
vienlaicīgi aizsargājot personu brīvu gribu un neekspluatējot nepilngadīgos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 137
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanu un 
transplantāciju, jo šādi var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu 
pieejamību; uzsver to, ka orgānu ziedošanas ideju vajadzētu popularizēt specifiskās 
iedzīvotāju grupās, īpaši studentu, pusaudžu, gados jaunu cilvēku un etnisku un 
reliģisko grupu vidū;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 138
18. punkts

18. uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanas un
transplantācijas nepieciešamību un atbalstīt valstu izpratnes veidošanas kampaņas 
šajā jomā, jo ar tām var veicināt orgānu donoru atrašanu un uzlabot orgānu 
pieejamību; uzsver to, ka orgānu ziedošanas ideju vajadzētu popularizēt specifiskās 
iedzīvotāju grupās (piemēram, studentu, pusaudžu, gados jaunu cilvēku vidū);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 139
18.a punkts (jauns)

18a. uzsver to, ka ir jārespektē personas brīva izvēle ziedot vai neziedot orgānu un ka 
orgāna ziedošana ir jāuzskata par viena cilvēka dāvanu otram; norāda, ka to 
jāatspoguļo izmantotajā leksikā, izvairoties no ekonomiskas terminoloģijas, kas 
vedinātu uz domām, ka orgānus drīkst izmantot kā iekšējā tirgus preci;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 140
18.b punkts (jauns)

18b. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt Pasaules donoru dienas svinēšanu un 
iesaka veikt pasākumus, kas uzsvērtu transplantācijas labos rezultātus un 
nozīmīgumu; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 141
19. punkts

19. pauž pārliecību par to, ka orgānu pieejamību var ļoti efektīvi uzlabot, sniedzot 
sabiedrībai vairāk informācijas arī vietējā un reģionālā līmenī; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un sabiedriskās, baznīcu un reliģisko kopienu organizācijas iesaistīties 
centienos palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanas iespējamību, ņemot 
vērā katras dalībvalsts kultūras īpatnības; atzīst, ka ir svarīgi uzlabot veselības aprūpes 
speciālistu saziņas prasmes, piemēram, izveidojot vadlīnijas informācijas sniegšanai; 
uzskata, ka saziņas jomā ir nepieciešama profesionāla attieksme un ekspertu atbalsts; 
īpašu uzmanību vajadzētu veltīt gan ziņas saturam, gan labākajam veidam, kā iztirzāt 
pretrunīgus jautājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 142
19. punkts

19. pauž pārliecību par to, ka orgānu pieejamību var ļoti efektīvi uzlabot, sniedzot 
sabiedrībai vairāk informācijas arī vietējā un reģionālā līmenī; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un sabiedriskās organizācijas iesaistīties centienos palielināt sabiedrības 
informētību par orgānu ziedošanas iespējamību, ņemot vērā katras dalībvalsts kultūras 
īpatnības; atzīst, ka ir svarīgi uzlabot veselības aprūpes speciālistu saziņas prasmes, 
piemēram, izveidojot vadlīnijas informācijas sniegšanai; uzsver to, cik svarīgu lomu 
orgānu ziedošanā spēlē reģistrētie donori, pārliecinot arī ģimenes locekļus un 
draugus kļūt par donoriem; uzskata, ka saziņas jomā ir nepieciešama profesionāla 
attieksme un ekspertu atbalsts; īpašu uzmanību vajadzētu veltīt gan ziņas saturam, gan 
labākajam veidam, kā iztirzāt pretrunīgus jautājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 143
19. punkts

19. pauž pārliecību par to, ka orgānu pieejamību var ļoti efektīvi uzlabot, sniedzot 
sabiedrībai vairāk informācijas arī vietējā un reģionālā līmenī; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un sabiedriskās organizācijas iesaistīties centienos palielināt sabiedrības 
informētību par orgānu ziedošanas iespējamību, ņemot vērā katras dalībvalsts kultūras 
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īpatnības; atzīst, ka ir svarīgi uzlabot veselības aprūpes speciālistu saziņas prasmes, 
piemēram, izveidojot vadlīnijas informācijas sniegšanai; uzskata, ka saziņas jomā ir 
nepieciešama profesionāla attieksme un ekspertu atbalsts; īpašu uzmanību vajadzētu 
veltīt gan ziņas saturam, gan labākajam veidam, kā iztirzāt pretrunīgus jautājumus;
uzsver to, cik svarīgas ir plašsaziņas līdzekļu pārstāvju regulāras sanāksmes labu 
transplantācijas rezultātu un tās nozīmīguma veicināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 144
20. punkts

20. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību pārrobežu orgānu ziedošanas un transplantācijas 
jomā, lai noteiktu etniskās piederības, izcelsmes valsts, reliģiskās piederības, izglītības 
līmeņa un sociālā un ekonomiskā līmeņa ietekmi, pieņemot lēmumu ziedot orgānus;
lūdz Komisiju un dalībvalstis ātri izplatīt pētījuma rezultātus, lai informētu sabiedrību 
un kliedētu kļūdainus pieņēmumus; pievērš uzmanību nepieciešamībai iepazīstināt ar 
ziedošanas kultūru citu valstu pilsoņus, kuri ir auguši atšķirīgā reliģiskā un 
kultūras vidē, izstrādājot uz šo mērķa grupu vērstas reklāmas un informācijas 
kampaņas;

Or. es

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 145
20. punkts

20. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību pārrobežu orgānu ziedošanas un transplantācijas 
jomā, lai noteiktu etniskās piederības, izcelsmes valsts, reliģiskās piederības, izglītības 
līmeņa un sociālā un ekonomiskā līmeņa ietekmi, pieņemot lēmumu ziedot orgānus;
lūdz Komisiju un dalībvalstis ātri izplatīt pētījuma rezultātus, lai informētu sabiedrību 
un kliedētu kļūdainus pieņēmumus; uzsver to, cik svarīgi ir izmantot šos rezultātus 
kampaņās, kas būtu īpaši pielāgotas atsevišķām iedzīvotāju grupām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 146
20.a punkts (jauns)

20a. atbalsta to, ka tiek izveidota transplantācijas palīdzības telefona līnija ar vienu 
telefona numuru, uz kuru 24 stundas diennaktī atbild attiecīgi apmācīti un 
pieredzējuši profesionāļi, kas var ātri sniegt atbilstošu un precīzu (medicīnisku, 
juridisku) informāciju visiem procesa dalībniekiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 147
20.a punkts (jauns)

20a. aicina atvēlēt maziem un vidējiem uzņēmumiem īpašu finansējumu, lai atbalstītu un 
izplatītu biotehnoloģisko pētījumu rezultātus, jo īpaši saistībā ar audu 
transplantāciju un šūnu audzēšanu, lai atjaunotu bojātus orgānus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 148
Virsraksts –21 (jauns)

-21. KVALITĀTES UN DROŠĪBAS UZLABOŠANA

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 149
-21.a punkts (jauns)

-21a. aicina Komisiju piešķirt finansējumu Septītajā pamatprogrammā, lai veicinātu
pētījumus par labākām un precīzākām diagnostikas metodēm, kas ātri un efektīvi 
atklās tādas slimības kā HIV/AIDS, hepatīts un citas, jo orgānu transplantācijas 
svarīgs aspekts ir drošība pret dažādiem donora orgānos esošiem kaitīgiem 
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faktoriem un slimību ierosinātājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 150
21. punkts

21. atzīst, ka pēctransplantācijas un pēcziedošanas rezultātus vajadzētu pārraudzīt un 
izvērtēt; uzsver, ka vajadzētu veicināt vienotas datu analīzes metodoloģijas 
izmantošanu dalībvalstīs, lai būtu iespējams optimāli salīdzināt rezultātus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 151
21. punkts

21. atzīst, ka pēctransplantācijas rezultātus vajadzētu pārraudzīt un izvērtēt; uzsver, ka 
optimālu rezultātu sasniegšanai vajadzētu veicināt vienotas metodoloģijas 
izmantošanu dalībvalstīs, balstoties uz tajās pašlaik izmantoto labāko praksi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 152
21. punkts

21. atzīst, ka pēctransplantācijas rezultātus vajadzētu pārraudzīt un izvērtēt; uzsver, ka 
(svītrojums) vajadzētu veicināt vienotas metodoloģijas izmantošanu dalībvalstīs, lai 
sasniegtu rezultātus, kurus var salīdzināt starp valstīm;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 153
21.a punkts (jauns)

21a. aicina dalībvalstis palielināt transplantācijas pacientu uzraudzības laiku, tagadējo 
deviņus līdz divpadsmit mēnešus ilgo uzraudzību pagarinot līdz vairākiem gadiem 
un vēlams tik ilgi, kamēr pacients ir dzīvs un/vai transplantāts vēl pilda savas 
funkcijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 154
Virsraksts –22 (jauns)

-22. ORGĀNU TIRDZNIECĪBA

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 155
-22.a punkts (jauns)

-22a. norāda uz orgānu trūkuma saistību ar orgānu tirdzniecību; orgānu tirdzniecība 
mazina potenciālo brīvprātīgo un neapmaksāto donoru uzticēšanos sistēmai; uzsver 
to, ka jebkāda orgānu komerciāla izmantošana, kas liedz vienlīdzīgu piekļuvi 
transplantācijai, ir neētiska; uzsver, ka orgānu ziedošana finansiālu apsvērumu dēļ 
degradē orgāna dāvinājumu, padarot orgānu par preci; tas ir cilvēka cieņas 
pārkāpums, un tas ir jāaizliedz; cilvēka ķermeņa tirdzniecības aizlieguma princips ir 
noteikts ES Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktā un Cilvēktiesību konvencijas 
12. pantā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 156
-22.b punkts (jauns)

-22b. uzskata, ka, lai cīnītos pret orgānu tirdzniecību nabadzīgākajās pasaules daļās, ir 
jāpieņem ilgtermiņa stratēģija, lai likvidētu sociālo nevienlīdzību, kuras dēļ šādas 
darbības notiek; uzsver, ka, lai apkarotu orgānu pārdošanu (jo īpaši jaunattīstības 
valstīs), vajadzētu izveidot izsekojamības mehānismu, lai nepieļautu, ka šos orgānus 
ieved Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 157
-22.c punkts (jauns)

-22c. aicina Komisiju un Eiropolu uzlabot orgānu tirdzniecības novēršanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 158
-22.d punkts (jauns)

-22d. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka 
apdrošināšanas sabiedrības sedz izmaksas, kas radušās, nelegāli saņemot orgānu 
transplantāciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 159
22. punkts

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, PVO, Eiropas 
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Padomei un dalībvalstu parlamentiem.

Or. en
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