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Projekt sprawozdania (PE398.666v02-00)
Adamos Adamou
w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na szczeblu UE
(2007/2210(INI))

Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 1
Tiret 3 a (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 2
Tiret 3 b (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 3
Tiret 3 c (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania przez człowieka;

Or. fr

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 4
Tiret 5 a (nowe)

- mając na uwadze sprawozdanie Rady Europy z 1999 r. zatytułowane "Meeting the 
organ shortage - Current status and strategies for improvement of organ donation" 
(Niedobór narządów. Aktualna sytuacja i strategie poprawy dawstwa narządów)

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 5
Tiret 5 b (nowe)

- mając na uwadze sprawozdanie Rady Europy "Guide to the safety and quality 
assurance for organs, tissues and cells," (Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości 
narządów, tkanek i komórek)1

Or. en

                                               
1Wydanie 2 , 2004 r.
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Poprawka 6
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że zapotrzebowanie na przeszczepy narządów w Europie 
nieprzerwanie wzrasta, szybciej niż liczba oddawanych organów; mając na uwadze, 
że zwiększenie liczby dawców nie prowadzi do skrócenia list oczekujących,

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 7
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że zapotrzebowanie pacjentów na przeszczepy w Europie nie jest 
zaspokojone z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych organów zarówno od 
zmarłych, jak i bezinteresownych żywych dawców,

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 8
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że zapotrzebowanie pacjentów na przeszczepy w Europie nie jest 
zaspokojone i przewyższa podaż narządów zarówno od zmarłych, jak i (skreślenie) od 
żywych dawców,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 9
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze istotne różnice między poszczególnymi typami organów,
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Or. fr

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 10
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że handel narządami, komercjalizacja i turystyka przeszczepowa 
rozwijają się w szybkim tempie oraz że istnieje związek pomiędzy brakiem narządów i 
handlem nimi; mając na uwadze, że potrzeba więcej danych na temat handlu 
narządami;

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 11
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze konieczność zgromadzenia dokładnych i całościowych danych na 
temat handlu narządami ludzkimi w Unii Europejskiej oraz (skreślenie) szybko 
rozwijającą się komercjalizację i turystykę przeszczepową; 

Or. it

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 12
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że nie są dostępne dane na temat handlu narządami ludzkimi oraz 
mając na uwadze szybko rozwijającą się komercjalizację i turystykę przeszczepową, 
co jest niezgodne z poszanowaniem ludzkiej godności;

Or. sl
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 13
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że transplantacja organów jest jedynym dostępnym sposobem 
leczenia krańcowej niewydolności organów, takich jak wątroba, płuca i serce oraz 
najbardziej skuteczną pod względem kosztów metodą leczenia krańcowej 
niewydolności nerek; mając na uwadze, że transplantacja organów umożliwia 
ratowanie życia i oferuje lepszą jakość życia,

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 14
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i na ich obszarze istnieją 
poważne różnice w zakresie wskaźników dotyczących przeszczepów, źródeł (żywy 
lub zmarły dawca) narządów, a nawet rozbieżności w zakresie wymogów 
dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów, natomiast 
podejście organizacyjne do przeszczepiania jest różne w różnych krajach, prowadząc 
do niejednakowych norm w obrębie UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 15
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i wewnątrz nich istnieją 
rozbieżności w zakresie wskaźników dotyczących przeszczepów, źródeł (żywy lub 
zmarły dawca) narządów, a także wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa 
dawstwa i przeszczepiania narządów, natomiast podejście organizacyjne do 
przeszczepiania jest różne w różnych krajach, prowadząc do niejednakowych norm w 
obrębie UE;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 16
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że państwa członkowskie mają różne ramy prawne (wymagające 
wyrażenia zgody lub sprzeciwu) oraz że doświadczenia poszczególnych państw 
członkowskich wykazują, że wpływ systemu prawnego na ilość dawców jest raczej 
ograniczony,

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 17
Punkt F preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 18
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że przeszczepianie narządów daje możliwość ratowania życia i
oferowania lepszej jakości życia (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 19
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że przeszczepianie narządów daje między innymi możliwość 
ratowania życia, oferowania w większości przypadków lepszej jakości życia i 
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uzyskania w większości przypadków lepszego wskaźnika koszty/zyski,

Or. fr

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 20
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że przeszczepianie narządów daje możliwość ratowania życia i 
oferowania lepszej jakości życia poza uzyskaniem lepszego wskaźnika koszty/zyski 
niż leczenie alternatywne;

Or. es

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 21
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że alternatywą transplantacji pozostaje często intensywna terapia, 
która jest nieprzyjemna dla pacjenta i stanowi obciążenie dla systemu zdrowia oraz 
dla rodziny i opiekunów pacjentów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 22
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że przeszczepianie narządów do celów leczniczych stwarza ryzyko 
przenoszenia chorób zakaźnych i innych,

Or. fr
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 23
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wykorzystanie narządów w leczeniu, podobnie jak w przypadku 
innych produktów biologicznych, stwarza ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych i 
innych,

Or. es

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 24
Punkt I preambuły

skreślony

Or. en

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

Poprawka 25
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pewna liczba narządów jest już wymieniana między państwami 
członkowskimi i istnieją już różne europejskie organizacje wymiany organów, 

Or. en

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

Poprawka 26
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że istniejące doświadczenia wykazują pozytywne wyniki (np. 
model hiszpański, belgijski projekt GIFT, DOPKI, Alliance-O) oraz że należy je 
uwzględnić,
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Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 27
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że uświadomienie społeczne oraz jasne, niezależne, obiektywne i 
bezstronne informowanie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu chęci do dawstwa 
narządów,

Or. fr

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 28
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że uświadomienie społeczne oraz konkretne, całościowe i 
bezstronne informowanie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu chęci do dawstwa 
narządów,

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 29
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że uświadomienie społeczne, (skreślenie) konkretne i pozytywne 
informowanie oraz specjalistyczne szkolenia i zaawansowane zdolności 
komunikacyjne profesjonalistów odgrywają ważną rolę w zwiększaniu chęci do 
dawstwa narządów,

Or. en
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 30
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że uświadomienie społeczne oraz pozytywne i konkretne 
informowanie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu chęci do dawstwa narządów; 
mając na uwadze, że należy zbadać możliwość automatycznego wpisania do rejestru 
dawców wszystkich obywateli, którzy osiągnęli pełnoletniość w państwach 
członkowskich, chyba że wybiorą oni inaczej;

Or. da

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

Poprawka 31
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji „Dawstwo i przeszczepianie 
narządów: działania polityczne na poziomie UE”, proponujący bardzo doceniane 
zintegrowane, podejście trójstronne;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 32
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji „Dawstwo i przeszczepianie 
narządów: działania polityczne na poziomie UE” ze względu na proponowane w nim 
przyszłe działania polityczne i priorytety związane z dawstwem i przeszczepianiem 
narządów na szczeblu europejskim; wyraża jednakże ubolewanie, że komunikat 
Komisji nie porusza kwestii odszkodowań dawcy związanych z operacją, opierającą 
się na zasadzie dobrowolnego daru, za który nie otrzymuje się wynagrodzenia,, 
anonimowego i altruistycznego dla zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
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Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 33
Tytuł -2 (nowy)

-2. NARZĘDZIE PRAWNE

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 34
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna zapewniać 
aktualne wymogi w zakresie jakości i poziomu bezpieczeństwa w dziedzinie 
oddawania, pobierania, testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów 
w obrębie UE; podkreśla, że wszelkie inicjatywy UE mające na celu jakość i 
bezpieczeństwo powinny być jedynie prowadzone w oparciu o oceny wyników 
poprzeszczepowych oraz podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie 
powinny stanowić nadmiernego obciążenia administracyjnego dla państw 
członkowskich ani też zagrażać stosowaniu istniejących dobrych praktyk; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 35
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów w obrębie UE, jak 
również środków, które powinny zostać uruchomione, by wdrożyć wymogi jakości i 
bezpieczeństwa; podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny 
uniemożliwiać przeszczepienia narządów nieoptymalnych w przypadkach zagrożenia 
życia; w takich przypadkach zespół dokonujący przeszczepu w porozumieniu z 
pacjentem i/lub jego rodziną podejmuje ryzyko dokonania przeszczepu w takich 
okolicznościach; przyszłe ramy legislacyjne nie powinny również stanowić 
nadmiernego obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich, ani też 
zagrażać stosowaniu istniejących dobrych praktyk; (skreślenie)

Or. fr
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Poprawka 36
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
wymogi (skreślenie) dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa (skreślenie) 
oddawania, pobierania, testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów 
w obrębie UE; podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny 
stanowić dodatkowego nadmiernego obciążenia administracyjnego dla państw 
członkowskich lub usługodawców ani też zagrażać stosowaniu istniejących dobrych 
praktyk lub zawierać takich wymogów, które prowadziłyby do ograniczenia liczby 
potencjalnych i rzeczywistych dawców; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny 
powinien uzupełniać i umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na 
opracowanie czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając 
wprowadzania lub utrzymania bardziej restrykcyjnych środków; 

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 37
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu i przydzielania narządów w obrębie UE; 
podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny powodować 
dodatkowych kosztów ani nadmiernego obciążenia administracyjnego dla państw 
członkowskich lub usługodawców ani też zagrażać stosowaniu istniejących dobrych 
praktyk; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny powinien uzupełniać i umacniać 
wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie czynnej i skutecznej 
metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub utrzymania bardziej 
restrykcyjnych środków;

Or. en
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 38
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów w obrębie UE; 
podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny stanowić nadmiernego 
obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich ani też zagrażać stosowaniu 
istniejących dobrych praktyk lub praktyk dostosowanych do lokalnych realiów i 
sytuacji państw członkowskich; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny powinien 
uzupełniać i umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie 
czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub 
utrzymania bardziej restrykcyjnych środków; 

Or. es

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 39
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów w obrębie UE; 
podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny stanowić nadmiernego 
obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich ani też zagrażać stosowaniu 
istniejących dobrych praktyk; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny powinien 
uzupełniać i umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie 
czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub 
utrzymania bardziej restrykcyjnych środków; podkreśla, że dla maksymalnego 
zwiększenia dawstwa narządów konieczne jest utrzymanie możliwości podjęcia przez 
lekarzy decyzji w sprawie wykorzystania organów dla konkretnych pacjentów w 
oparciu o analizę ryzyka i korzyści;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 40
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy, która powinna ustanawiać 
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wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu (skreślenie) narządów w obrębie UE; 
podkreśla jednakże, że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny stanowić nadmiernego 
obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich ani też zagrażać stosowaniu 
istniejących dobrych praktyk; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny powinien 
uzupełniać i umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie 
czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub 
utrzymania bardziej restrykcyjnych środków;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 41
Ustęp 2

2. oczekuje na wniosek Komisji w sprawie dyrektywy ustanawiającej wymogi w 
zakresie jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, testowania, 
konserwowania, transportu i dystrybucji narządów w obrębie UE; podkreśla jednakże, 
że przyszłe ramy legislacyjne nie powinny stanowić nadmiernego obciążenia 
administracyjnego dla państw członkowskich ani też zagrażać stosowaniu istniejących 
dobrych praktyk; podkreśla, że nowy dokument legislacyjny powinien uzupełniać i 
umacniać wysiłki państw członkowskich skierowane na opracowanie czynnej i 
skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając wprowadzania lub utrzymania 
bardziej restrykcyjnych środków;

Or. fr

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 42
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, że dyrektywa powinna obejmować postępy poczynione przez nauki 
medyczne;

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

Poprawka 43
Tytuł -3 (nowy)

-3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 44
Ustęp 3

3. wyraża zaniepokojenie spowodowane niedostateczną z punktu widzenia 
zapotrzebowania pacjentów ilością narządów ludzkich nadających się do 
przeszczepienia; uważa, że zmniejszenie niedoboru organów jest podstawowym 
wyzwaniem, z którym mierzą się państwa członkowskie w odniesieniu do 
przeszczepów narządów; przypomina, że wiele tysięcy pacjentów w Europie 
wpisanych jest na listy oczekujących, wśród których występuje znaczny wskaźnik 
śmiertelności;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 45
Ustęp 3

3. wyraża zaniepokojenie spowodowane niedostateczną z punktu widzenia 
zapotrzebowania pacjentów ilością narządów ludzkich nadających się do 
przeszczepienia; ma świadomość, że znaczny niedobór dawców narządów pozostaje 
główną przeszkodą dla pełnego rozwoju usług związanych z przeszczepami oraz 
podstawowym wyzwaniem, z którym mierzą się państwa członkowskie w odniesieniu 
do przeszczepów narządów; zauważa jednakże, że przyznawanie organów powinno 
opierać się na medycznej zdolności pacjenta do przyjęcia organu oraz że nie można 
tolerować dyskryminacji w oparciu o niepełnosprawności, takie jak zespół Downa, 
nie mające wpływu na szanse przyjęcia organu przez pacjenta;

Or. en
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 46
Ustęp 3

3. wyraża zaniepokojenie spowodowane niedostateczną z punktu widzenia 
zapotrzebowania pacjentów ilością narządów ludzkich nadających się do 
przeszczepienia; ma świadomość, że znaczny niedobór dawców (skreślenie) i
narządów pozostaje główną przeszkodą dla pełnego rozwoju usług związanych z 
przeszczepami oraz podstawowym wyzwaniem, z którym mierzą się państwa 
członkowskie w odniesieniu do przeszczepów narządów; 

Or. es

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

Poprawka 47
Ustęp 4

4. odnotowuje, że w obrębie UE istnieją znaczne rozbieżności w zakresie źródeł (żywy 
lub zmarły dawca) narządów, występują duże różnice między podejmowanymi przez 
państwa członkowskie pomyślnymi próbami zwiększania liczby dawców, a także 
rozbieżności w dziedzinie wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa 
(skreślenie) oraz różnice w edukacji i szkoleniu personelu medycznego i 
paramedycznego; jest zdania, że różnice te mogą być częściowo uzasadnione 
połączeniem czynników natury kulturowej, etycznej, religijnej, historycznej 
(skreślenie), społecznej i prawnej; podkreśla jednakże, że czynnikiem krytycznym 
wydaje się być sposób przebiegu całego procesu prowadzącego do dawstwa i 
przeszczepu;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 48
Ustęp 4

4. odnotowuje, że w obrębie UE istnieją znaczne rozbieżności w zakresie źródeł (żywy 
lub zmarły dawca) narządów, występują duże różnice między podejmowanymi przez 
państwa członkowskie pomyślnymi próbami zwiększania liczby dawców, a także 
rozbieżności w dziedzinie wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa i 
przeszczepiania narządów i różne podejście organizacyjne do tej kwestii; jest zdania, 
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że różnice te mogą być częściowo uzasadnione połączeniem czynników natury 
gospodarczej, strukturalnej, administracyjnej, kulturowej, etycznej, religijnej, 
historycznej i społecznej; podkreśla jednakże, że czynnikiem krytycznym wydaje się 
być sposób przebiegu całego procesu prowadzącego do dawstwa i przeszczepu;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 49
Ustęp 4

4. odnotowuje, że w obrębie UE istnieją znaczne rozbieżności w zakresie źródeł (żywy 
lub zmarły dawca) narządów, występują duże różnice między podejmowanymi przez 
państwa członkowskie pomyślnymi próbami zwiększania liczby dawców, a także 
rozbieżności w dziedzinie wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa dawstwa i 
przeszczepiania narządów i różne podejście organizacyjne do tej kwestii; jest zdania, 
że różnice te mogą być częściowo uzasadnione połączeniem czynników natury 
kulturowej, etycznej, religijnej, historycznej i społecznej; podkreśla jednakże, że 
czynnikiem krytycznym wydaje się być sposób przebiegu całego procesu 
prowadzącego do dawstwa i przeszczepu, ale że rozważania etyczne pozostają 
podstawą służącą określeniu działań politycznych Unii w zakresie dawstwa i 
transplantacji organów;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 50
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla, że oddanie organów jest darem; dlatego też podkreśla, że przy 
poszukiwaniu odpowiedzi na poważny niedobór organów w Europie, wyjątkowo
ważne jest poszanowanie i ochrona wolnego wyboru oddania organów bądź nie;

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

Poprawka 51
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wyraża głębokie przekonanie, że istnieje znaczny potencjał dzielenia doświadczeń 
pomiędzy państwami członkowskimi UE, co może zwiększyć liczbę dawców i 
wyrównać dostęp do przeszczepów w UE; oczekuje zatem na program działań 
Komisji w zakresie wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w 
celu:
 zwiększenia dostępności organów 
 zwiększenia skuteczności i dostępności systemów przeszczepów 
 podniesienia świadomości społecznej
 zapewnienia jakości i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 52
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców w państwach członkowskich i pomiędzy nimi; sugeruje, że systemy 
działania powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i 
logistyczną, a także pomoc psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym 
systemem przydziału;

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 53
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu krajowym, a szczególnie na szczeblu międzynarodowym;
sugeruje, że systemy działania powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, 
infrastrukturę techniczną i logistyczną, a także pomoc psychologiczną i organizacyjną 
połączoną ze skutecznym systemem przydziału;
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Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 54
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu krajowym i międzynarodowym; sugeruje, że systemy działania 
powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i 
logistyczną, a także pomoc psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym 
systemem przydziału;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 55
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu międzynarodowym i krajowym; sugeruje, że systemy działania 
powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i 
logistyczną, a także pomoc psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym 
systemem przydziału;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 56
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu krajowym; sugeruje, że systemy działania powinny obejmować 
właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i logistyczną, (skreślenie)
pomoc (skreślenie) i odpowiednią strukturę organizacyjną w szpitalu i na poziomie 
ponadszpitalnym z wysoko wykwalifikowanym personelem, połączoną ze 
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sprawiedliwym i skutecznym systemem przydziału i dystrybucji narządów;

Or. es

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 57
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu krajowym; sugeruje, że systemy działania powinny obejmować 
właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i logistyczną, a także pomoc 
psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym systemem przydziału; 
podkreśla potrzebę identyfikowalności dla zapewnienia sprawiedliwego 
przydzielania organów i wykorzystywania ich, jak również dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa pod kątem chorób zakaźnych i innych zagrożeń;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 58
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie udanych 
wzorców na szczeblu krajowym; sugeruje, że systemy działania powinny obejmować 
właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i logistyczną, a także pomoc 
psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym systemem przydziału 
zapewniającym sprawiedliwy dostęp do przeszczepów;

Or. en

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 59
Ustęp 5

5. podkreśla w związku z tym, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie 
niezależnych, odpowiednio ustrukturyzowanych systemów działania oraz promowanie 
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udanych wzorców na szczeblu krajowym; sugeruje, że systemy działania powinny 
obejmować właściwe ramy legislacyjne, infrastrukturę techniczną i logistyczną, a 
także pomoc psychologiczną i organizacyjną połączoną ze skutecznym systemem 
przydziału;

Or. sl

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 60
Tytuł -6 (nowy)

-6. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI NARZĄDÓW

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 61
Ustęp -6 a (nowy)

-6a. podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za swój własny model 
prawny; zauważa, że w UE istnieją dwa modele z różnymi wariantami; uważa, że 
dostosowywanie lub harmonizowanie systemów prawnych nie jest konieczne; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia do ich przepisów możliwości wyznaczenia 
pełnomocnika prawnego, który decydowałaby o pobraniu narządów od zmarłej 
osoby;

Or. en

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

Poprawka 62
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa post mortem; w 
związku z tym wzywa państwa członkowskie do dołożenia jak największych starań w 
celu poprawy ich systemów organizacyjnych poprzez: 



PE400.651v02-00 22/55 AM\707703PL.doc

PL

 uwrażliwianie, edukację i szkolenie personelu medycznego i 
paramedycznego, 

 wspieranie finansowe szpitali celem zatrudnienia szpitalnych koordynatorów 
(lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej terapii wspieranych przez 
zespół medyczny). Ich zadaniem jest aktywne identyfikowanie potencjalnych 
dawców i kontaktowanie się z ich rodzinami, 

 program poprawy jakości we wszystkich szpitalach lub zespołach szpitali w 
Europie, posiadających potencjał dawstwa narządów;

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 63
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa poprzez 
ustanowienie skutecznych systemów identyfikacji dawców narządów, zwłaszcza 
poprzez ułatwienie wyrażenia za życia woli oddania organów poprzez dokonanie 
wpisu w internetowym krajowym rejestrze dawców, oraz promowania koordynacji 
dawców przeszczepów w europejskich szpitalach; zwraca się do państw 
członkowskich o zbadanie możliwości promocji pobierania narządów od żywych 
dawców i ocenienie wykorzystania narządów od dawców zakwalifikowanych na 
podstawie rozszerzonych kryteriów, z uwzględnieniem aspektów jakości i 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 64
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa poprzez 
ustanowienie skutecznych systemów identyfikacji dawców narządów oraz 
promowanie koordynacji dawców przeszczepów w europejskich szpitalach; zwraca się 
do państw członkowskich o zbadanie możliwości promocji pobierania narządów w 
celu zachęcania do oddawania organów przez żywych dawców i ocenienie 
wykorzystania narządów od dawców zakwalifikowanych na podstawie rozszerzonych 
kryteriów, z uwzględnieniem aspektów jakości i bezpieczeństwa oraz typu organów;
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Or. fr

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 65
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa poprzez 
ustanowienie skutecznych systemów identyfikacji dawców narządów oraz 
promowanie koordynacji dawców przeszczepów w europejskich szpitalach; zwraca się 
do państw członkowskich o (skreślenie) ocenienie wykorzystania narządów od 
dawców zakwalifikowanych na podstawie rozszerzonych kryteriów, z 
uwzględnieniem aspektów jakości i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 66
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do realizacji pełni potencjału dawstwa poprzez 
ustanowienie skutecznych systemów identyfikacji dawców narządów oraz 
promowanie koordynacji dawców przeszczepów w europejskich szpitalach; zwraca się 
do państw członkowskich o zbadanie możliwości promocji pobierania narządów od 
żywych dawców i ocenienie wykorzystania narządów pobranych na podstawie 
rozszerzonych kryteriów, z uwzględnieniem aspektów jakości i bezpieczeństwa;

Or. hu

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 67
Ustęp 6

6. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. es
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 68
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uznaje, że jeżeli liczba dawców zostaje rozszerzona, lekarze mogą obawiać się 
zwiększonego prawdopodobieństwa odrzucenia organów i stopniowego pogarszania 
się pracy przeszczepionego organu; dlatego też wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia metod mających na celu zapobieganie i postępowanie w 
przypadku odrzucenia organu, tak by lekarze mogli z zaufaniem korzystać z 
rozszerzonej puli organów;

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 69
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie do zniesienia przed styczniem 2010 r. przepisów 
ograniczających wykorzystanie organów jedynie w danym kraju;

Or. en

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

Poprawka 70
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie do podjęcia koniecznych działań w obszarze edukacji i 
szkoleń, pracy zespołowej i stawek chirurgów transplantologów; 

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

Poprawka 71
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa państwa członkowskie, by w celu zwiększenia dostępności organów dokonały 
oceny wykorzystania dawców zakwalifikowanych na podstawie rozszerzonych 
kryteriów (osób starszych, dawców cierpiących na niektóre choroby) uwzględniając 
aspekt jakości i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 72
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa państwa członkowskie zezwalające na pobieranie organów od żywych 
dawców o uwzględnienie aspektów jakości i bezpieczeństwa; podkreśla jednakże, że 
pobieranie organów od żywych dawców powinno być uznawane za uzupełniające 
względem pobierania organów u zmarłych;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Poprawka 73
Ustęp 6 d (nowy)

6d. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, że pobieranie organów od żywych 
dawców odbywa się na zasadzie dobrowolności i nie podlega wynagrodzeniu; wyraża 
przekonanie, że powinna to potwierdzić decyzja sądowa; dawcy mogą otrzymywać 
rekompensatę, która ogranicza się wyłącznie do zwrotu wydatków i 
zadośćuczynienia za niewygody związane z oddaniem organów. Państwa 
członkowskie określają warunki przyznania rekompensaty. Państwa członkowskie 
składają sprawozdanie Komisji w tej sprawie co trzy lata; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, że żyjący dawcy organów nie będą dyskryminowani 
przez firmy ubezpieczeniowe;  
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Or. en

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 74
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla konieczność szkolenia personelu służby zdrowia w zakresie kontaktów z 
najbliższymi krewnymi lub rodzinami potencjalnych dawców poprzez ułatwienie 
pełnego szacunku dialogu na temat dawstwa; skutkiem tego będzie zwiększenie 
liczby przypadków zgody na pobranie narządów, a tym samym skrócenie list 
oczekujących;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 75
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa za konieczne, by uznać potrzeby krewnych zmarłego dawcy; podkreśla 
znaczenie pozostawienia krewnym wystarczającego czasu na godne pożegnanie 
zmarłego; 

Or. en

Poprawkę złożył Maciej Marian Giertych

Poprawka 76
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa, iż należy zagwarantować, aby zapotrzebowanie na organy w żadnym razie 
nie wpłynęło na definicję zgonu;

Or. en
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Poprawkę złożył Maciej Marian Giertych

Poprawka 77
Ustęp 6 b (nowy)

6b. uważa za niestosowne angażowanie anestezjologów do pobierania narządów od 
zmarłych dawców;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 78
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zauważa również, że dla zapewnienia szybkiej identyfikacji organów, należy zachęcić 
osoby nie będące odpowiednim dawcą do noszenia przy sobie odpowiedniej 
adnotacji;

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 79
Ustęp 6 b (nowy)

6b. przyznaje, że biotechnologia oferuje już rozwiązania problemu odrzucenia organów, 
takie jak leczenie zmniejszające wskaźnik odrzucania, co z kolei wspomoże 
dostępność większej liczby narządów, umożliwiając lekarzom leczenie czy nawet 
zapobieganie odrzutom; uważa, że pomoże to wspierać rozszerzoną pulę dawców, 
poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z rozszerzonymi programami dawstwa 
narządów;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 80
Ustęp 7

7. jest zdania, że w procesie pobrania narządów i przeszczepiania, mogą one doznać 
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uszkodzeń mających negatywny wpływ na możliwość ich stan, co przyczynia się do 
niedoboru narządów, oraz że ograniczenie w zakresie bezinteresownego dawstwa 
narządów przez żywych dawców jest podyktowane kwestiami bezpieczeństwa dawcy; 
wzywa Komisję do wspierania badań podstawowych i klinicznych w zakresie technik 
i produktów minimalizujących uszkodzeń narządów w procesie pobrania i 
przeszczepiania oraz procedur zwiększających bezpieczeństwo żywych dawców;

Or. es

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 81
Ustęp 7

7. uznaje, że nowatorskie badania na dorosłych komórkach macierzystych przyczyniły 
się już do ogromnych postępów w odbudowie organów i zastępowaniu ich narządami 
pasującymi pacjentowi oraz eliminują ryzyko odrzucenia związane z transplantacją 
narządów; w związku z tym wzywa Komisję do wspierania tego rodzaju badań, 
prowadzonych często przez powstające w Europie MiŚP biotechnologiczne, działające 
w ramach kulturowych i etycznych istniejących w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 82
Ustęp 7

7. jest zdania, że w przyszłości biotechnologia oparta na dorosłych komórkach 
macierzystych może zaoferować naukowcom możliwość hodowania narządów w 
oparciu o istniejące tkanki, pochodzące zarówno od samych pacjentów, jak i od 
innych dawców tkanek; wzywa Komisję do wspierania tego rodzaju badań, 
prowadzonych często przez powstające w Europie MiŚP biotechnologiczne, działające 
w ramach kulturowych i etycznych istniejących w państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 83
Ustęp 7

7. jest zdania, że w przyszłości, pod warunkiem zagwarantowania identyfikowalności i 
przejrzystości, biotechnologia może zaoferować naukowcom możliwość hodowania 
narządów w oparciu o istniejące tkanki, pochodzące zarówno od samych pacjentów, 
jak i od innych dawców tkanek; wzywa Komisję do wspierania tego rodzaju badań, 
prowadzonych często przez powstające w Europie MiŚP biotechnologiczne, działające 
w ramach kulturowych i etycznych istniejących w państwach członkowskich;

Or. sl

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 84
Ustęp 7

7. jest zdania, że w przyszłości biotechnologia może zaoferować naukowcom możliwość 
hodowania narządów w oparciu o istniejące tkanki, pochodzące zarówno od samych 
pacjentów, jak i od innych dawców tkanek; wzywa Komisję do wspierania tego 
rodzaju badań, prowadzonych często przez powstające w Europie MiŚP 
biotechnologiczne, działające w ramach kulturowych i etycznych określonych w 
państwach członkowskich oraz w Karcie Praw Podstawowych i konwencji 
Biomedycyny Rady Europy,

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 85
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla, że przedmiot zainteresowania dawstwa narządów i przeszczepów jest 
zasadniczo odmienny od przedmiotu zainteresowania oddawania krwi, komórek czy 
tkanek, ponieważ oddawanie krwi, komórek i tkanek wiąże się ze zmniejszeniem 
ryzyka i jego eliminacją w przeciwieństwie do oddawania narządów i transplantacji, 
które są związane z zarządzaniem ryzykiem na poziomie indywidualnego pacjenta;
podkreśla ponadto, że wszelkie inicjatywy UE mające na celu jakość i 
bezpieczeństwo powinny być prowadzone jedynie w oparciu o wyniki 
poprzeszczepowe;
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Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 86
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do promowania poprawy istniejących metod leczenia ułatwiających i 
poprawiających jakość życia osób wymagających przeszczepu narządów;

Or. en

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 87
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 88
Ustęp 8

8. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi; podkreśla, 
że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów (skreślenie) jest nieetyczne i
niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka; i narusza również art. 
21 Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny oraz jest zabronione na mocy 
art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 89
Ustęp 8

8. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi; podkreśla, 
że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów (skreślenie) jest nieetyczne, 
niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka, narusza art. 21 
Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny oraz jest zabronione na mocy 
art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 90
Ustęp 8

8. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi; podkreśla, 
że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów (skreślenie) jest nieetyczne, 
niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka, narusza art. 21 
Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny oraz jest zabronione na mocy 
art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 91
Ustęp 8

8. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi; podkreśla, 
że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów (skreślenie) jest nieetyczne, 
niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka, narusza art. 21 
Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny oraz jest zabronione na mocy 
art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 92
Ustęp 8

8. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i nielegalnym handlem nimi; 
podkreśla, że wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów, pozbawiające równego 
dostępu do przeszczepu, jest nieetyczne, niezgodne z najbardziej podstawowymi 
wartościami człowieka, narusza art. 21 Konwencji w sprawie praw człowieka i 
biomedycyny oraz jest zabronione na mocy art. 3 ust. 2 Karty Praw Podstawowych 
UE;

Or. hu

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 93
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegających 
"turystyce przeszczepowej" poprzez wymianę list oczekujących pomiędzy 
istniejącymi organizacjami wymiany narządów dla uniknięcia powielania się list;

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 94
Ustęp 9

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegających 
„turystyce przeszczepowej”, obejmujących wytyczne służące ochronie najuboższych i 
najbardziej wrażliwych dawców przed staniem się ofiarami handlu narządami oraz 
przyjęcie środków umożliwiających zwiększenie dostępności legalnie uzyskanych 
narządów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do znalezienia rozwiązań dla 
obywateli europejskich, którzy nielegalnie otrzymali przeszczep w państwach 
Wspólnoty lub w krajach trzecich; wzywa Komisję do promowania za pośrednictwem 
obszaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa wspólnego podejścia mającego 
na celu gromadzenie informacji na temat krajowych przepisów dotyczących handlu 
narządami oraz do zidentyfikowania głównych problemów i ewentualnych rozwiązań; 
podkreśla w związku z tym, że należy ustanowić system monitorowania i 
odpowiedzialności w zakresie tkanek ludzkich przesyłanych przez granice;
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Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 95
Ustęp 9

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegających 
„turystyce przeszczepowej”, obejmujących wytyczne służące ochronie najuboższych i 
najbardziej wrażliwych dawców przed staniem się ofiarami handlu narządami oraz 
przyjęcie środków umożliwiających zwiększenie dostępności legalnie uzyskanych 
narządów; wzywa Komisję do promowania za pośrednictwem obszaru 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa wspólnego podejścia mającego na celu 
gromadzenie informacji na temat krajowych przepisów dotyczących handlu narządami 
oraz do zidentyfikowania głównych problemów i ewentualnych rozwiązań; podkreśla 
w związku z tym, że należy ustanowić system monitorowania i odpowiedzialności w 
zakresie tkanek ludzkich (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 96
Ustęp 9

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków zapobiegających 
„turystyce przeszczepowej”, obejmujących wytyczne służące ochronie najuboższych i 
najbardziej wrażliwych dawców przed staniem się ofiarami handlu narządami oraz 
przyjęcie środków umożliwiających zwiększenie dostępności legalnie uzyskanych 
narządów; wzywa Komisję do promowania za pośrednictwem obszaru 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa wspólnego podejścia mającego na celu 
gromadzenie informacji na temat krajowych przepisów dotyczących handlu narządami 
oraz do zidentyfikowania głównych problemów i ewentualnych rozwiązań; podkreśla 
w związku z tym, że należy ustanowić system monitorowania i odpowiedzialności w 
zakresie ludzkich narządów wykorzystywanych w celach medycznych, przesyłanych 
przez granice;

Or. sl
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Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 97
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie do utworzenia krajowych rejestrów wszystkich 
przeszczepianych narządów zawierających datę i miejsce pobrania narządów i 
wszczepienia ich, jak również wszelkie informacje dotyczące ich transportu w celu 
zapobieżenia nielegalnemu handlowi lub nielegalnemu przeszczepianiu narządów 
we Wspólnocie i krajach trzecich;

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 98
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wyraża ubolewanie, że Europol nie przeprowadził badania na temat handlu 
narządami, ponieważ jak twierdzi nie odnotowano takich przypadków w UE; 
stwierdza, że jest to oczywiście wynik powierzchownej pracy;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 99
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, że anonimowość dawców i odbiorców 
jest respektowana;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 100
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona żywych dawców zarówno z punktu 
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widzenia medycznego, jak i psychologicznego i społecznego i zagwarantowanie, że 
dawstwo narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się ściśle do pokrycia wydatków i 
niedogodności związanych z dawstwem; wzywa państwa członkowskie do określenia 
warunków, na których podstawie można przyznać rekompensatę;

Or. es

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 101
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona dawców i zagwarantowanie, że dawstwo 
narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą obejmującą rozsądne koszty transportu, jak 
również straty w dochodach i koszty związane z opieką nad dziećmi spowodowane 
oddaniem narządów do przeszczepu; wzywa państwa członkowskie do określenia 
warunków, na których podstawie można przyznać rekompensatę;

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 102
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona dawców i zagwarantowanie, że dawstwo 
narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się ściśle do pokrycia wydatków i 
niedogodności związanych z dawstwem, oraz zapewnienie anonimowości dawców 
zmarłych i żywych niespokrewnionych genetycznie ani niezwiązanych emocjonalnie;
wzywa państwa członkowskie do określenia warunków, na których podstawie można 
przyznać rekompensatę;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 103
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona dawców i zagwarantowanie, że dawstwo 
narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, anonimowo i bez 
wynagrodzenia, bez żadnego wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się 
ściśle do pokrycia wydatków (skreślenie) związanych z dawstwem; wzywa państwa 
członkowskie do określenia warunków, na których podstawie można przyznać 
rekompensatę;

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 104
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona dawców i zagwarantowanie, że dawstwo 
narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się ściśle do pokrycia wydatków i 
niedogodności związanych z dawstwem; wzywa państwa członkowskie do określenia 
warunków, na których podstawie można przyznać rekompensatę, które jednak nie 
powinny przybrać formy odszkodowania i powinny wykluczać bezpośrednie 
płatności pomiędzy dawcami i biorcami;

Or. it

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 105
Ustęp 10

10. popiera środki, których celem jest ochrona dawców i zagwarantowanie, że dawstwo 
narządów jest dokonywane bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się ściśle do pokrycia wydatków i 
niedogodności związanych z dawstwem; wzywa państwa członkowskie do określenia 
warunków, na których podstawie można przyznać rekompensatę i które zapewnią, że 
dawstwo organów pozostaje ściśle niekomercyjne;

Or. en
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Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 106
Ustęp 10 a (nowy)

10 bis. odnośnie do organów oddawanych przez żywych dawców wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia medycznego, psychologicznego i technicznego, do 
opracowania systemu monitorowania stanu zdrowia biorców i dawców, 
opracowania odpowiednich rozwiązań, by dawcy i ewentualnie ich rodziny mogli 
pozostać w szpitalu przez cały czas rekonwalescencji pooperacyjnej;

Or. it

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

Poprawka 107
Tytuł -11 (nowy)

-11. SKUTECZNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSPLANTACJI  

Or. en

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 108
Ustęp 11

skreślony

Or. en

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

Poprawka 109
Ustęp 11

11. Przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa 
członkowskie obowiązkowej rejestracji działań przeszczepowych oraz istnienia kilku 
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rejestrów dobrowolnych (skreślenie); zdecydowanie zaleca utworzenie krajowych 
rejestrów kontrolnych żywych dawców i rejestrów kontrolnych dla pacjentów z 
przeszczepami; podkreśla, że ważne jest porównanie danych pomiędzy państwami 
członkowskimi UE;

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 110
Ustęp 11

11. przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa 
członkowskie obowiązkowej rejestracji procedur przeszczepowych oraz istnienia 
kilku rejestrów dobrowolnych nie istnieje całościowy system zbierania danych na 
temat różnych rodzajów przeszczepów i ich wyników; zdecydowanie popiera 
utworzenie krajowych i międzynarodowych rejestrów żywych dawców, rejestrów 
kontrolnych dla dawców i rejestrów kontrolnych dla pacjentów z przeszczepami; 

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 111
Ustęp 11

11. przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa 
członkowskie obowiązkowej rejestracji procedur przeszczepowych oraz istnienia 
kilku rejestrów dobrowolnych nie istnieje całościowy system zbierania danych na 
temat różnych rodzajów przeszczepów i ich wyników; zdecydowanie popiera 
utworzenie krajowych rejestrów procedur przeszczepowych, ale również (skreślenie)
rejestrów monitorujących następstwa dla pacjentów z przeszczepami;

Or. es
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Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 112
Ustęp 11

11. przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa 
członkowskie obowiązkowej rejestracji procedur przeszczepowych oraz istnienia 
kilku rejestrów dobrowolnych nie istnieje całościowy system zbierania danych na 
temat różnych rodzajów przeszczepów i ich wyników; zdecydowanie popiera 
utworzenie krajowych rejestrów żywych dawców, ale także rejestrów 
poprzeszczepowych, które muszą być regularnie aktualizowane;

Or. en

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Poprawka 113
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję, by zaleciła państwom członkowskim pewne wytyczne w zakresie 
rejestracji dla zapewnienia, że zarejestrowane osoby podają pewne informacje na 
temat ich historii chorób i dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa organów dawcy, 
ponieważ rejestracja jest nie tylko wpisem nazwiska na listę, ale niesie konsekwencje 
zarówno dla dawcy jak i odbiorcy organu; 

Or. en

Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 114
Ustęp 11 a (nowy)

11 bis. wzywa Komisję do ustanowienia na poziomie europejskim centrum koordynacji 
mającego za zadanie szybką lokalizację narządów, w szczególności w 
najtrudniejszych przypadkach, np. pacjentów o wysokiej odporności 
transplantacyjnej, pacjentów z rzadkimi antygenami, poważnymi problemami 
naczyniowymi etc.), oraz wymianę informacji i dobrych praktyk dotyczących tego 
typu pacjentów;

Or. it
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 115
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 116
Ustęp 12

12. zachęca Komisję do ułatwiania rozwoju zestawu technicznych i etycznych norm 
zarządzania bezpieczeństwem, jakością i skutecznością dawstwa organów w ramach 
dawstwa i przeszczepiania narządów, który może posłużyć jako model dla państw 
członkowskich; wzywa Komisję do ustanowienia mechanizmu UE wspierającego 
działania koordynacyjne państw członkowskich w zakresie dawstwa i przeszczepiania 
narządów;

Or. fr

Poprawkę złożył Alojz Peterle

Poprawka 117
Ustęp 12

12. zachęca Komisję do ułatwiania rozwoju zestawu technicznych i etycznych norm 
zarządzania bezpieczeństwem, jakością i skutecznością ludzkich organów 
przeznaczonych do przeszczepiania, który może posłużyć jako model dla państw 
członkowskich; wzywa Komisję do ustanowienia mechanizmu UE wspierającego 
działania koordynacyjne państw członkowskich w zakresie dawstwa i przeszczepiania 
narządów;

Or. sl

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

Poprawka 118
Ustęp 13

13. jest zdania, że dodatkową korzyścią ze współpracy między państwami członkowskimi, 
niewystarczająco podkreśloną w komunikacie Komisji, jest potencjalna wartość 
wymiany narządów między państwami członkowskimi UE w zakresie możliwości 
medycznych i technicznych;  podkreśla dobre wyniki osiągnięte przez 
międzynarodowe systemy, takie jak Eurotransplant i Scandiatransplant. wyraża 
przekonanie, że dzielenie się narządami może być bardzo pomocne szczególnie w 
przypadkach trudnych procedur przeszczepiania (np. w przypadku wyjątkowo 
wrażliwych pacjentów lub pilnych przeszczepów); 

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 119
Ustęp 13

13. jest zdania, że dodatkową korzyścią ze współpracy między państwami członkowskimi, 
niewystarczająco podkreśloną w komunikacie Komisji, jest potencjalna wartość 
wymiany narządów między państwami członkowskimi UE, przy uwzględnieniu 
ograniczeń geograficznych takiej wymiany i potencjalnych konsekwencji dla stanu 
organów; wyraża przekonanie, że dzielenie się narządami może być bardzo pomocne 
szczególnie w przypadkach pacjentów o specyficznych warunkach, dla których 
trudno jest znaleźć odpowiednich dawców;

Or. es

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 120
Ustęp 13

13. jest zdania, że dodatkową korzyścią ze współpracy między państwami członkowskimi, 
niewystarczająco podkreśloną w komunikacie Komisji, jest potencjalna wartość 
wymiany narządów między państwami członkowskimi UE pod kątem możliwości 
medycznych i technicznych; wyraża przekonanie, że dzielenie się narządami może 
być bardzo pomocne szczególnie w przypadkach trudnych procedur przeszczepiania;
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Or. en

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

Poprawka 121
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia badania na temat 
wszystkich kwestii dotyczących przeszczepów organów dla osób nie będących 
rezydentami UE w państwach członkowskich oraz do opracowania kodeksu 
postępowania zawierającego zasady i warunki, na jakich organy pobrane od 
zmarłych dawców UE mogą być przyznane osobom nie będącym rezydentami UE; 

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 122
Ustęp 14

14. przyznaje, że witalne znaczenie ma zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dawstwa i 
przeszczepiania narządów; podkreśla, że będzie to miało wpływ na zmniejszenie 
ryzyka związanego z przeszczepem i w konsekwencji zmniejszy niekorzystne skutki; 
jest zdania, że działania związane z jakością i bezpieczeństwem mogłyby mieć wpływ 
na dostępność narządów i vice versa; wzywa Komisję do udzielenia państwom 
członkowskim pomocy w dziedzinie budowania potencjału tworzenia i rozwijania 
krajowego ustawodawstwa związanego z jakością i bezpieczeństwem;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 123
Ustęp 14

14. przyznaje, że witalne znaczenie ma poprawa jakości i bezpieczeństwa dawstwa i 
przeszczepiania narządów; podkreśla, że będzie to miało wpływ na zmniejszenie
ryzyka związanego z przeszczepem i w konsekwencji zmniejszy niekorzystne skutki; 
jest zdania, że działania związane z jakością i bezpieczeństwem mogłyby mieć wpływ 
na dostępność narządów i vice versa; wzywa Komisję do udzielenia państwom 
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członkowskim pomocy w dziedzinie budowania potencjału tworzenia i rozwijania 
krajowego ustawodawstwa związanego z jakością i bezpieczeństwem, bez 
negatywnego wpływu na dostępność narządów do przeszczepu;

Or. es

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Poprawka 124
Ustęp 15

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 125
Ustęp 15

15. zaleca, by każdy szpital posiadający oddział intensywnej terapii był w stanie 
zainicjować proces dawstwa, posiadał pracownika odpowiedzialnego za proces i z 
rozwijanie proaktywnego programu poszukiwania dawców; podkreśla, że w każdym 
szpitalu zaangażowanym w dawstwo, powinny być ustanowione programy stałej
poprawy jakości, realizowane wspólnie przez specjalistów z oddziałów intensywnej 
terapii i koordynatorów ds. przeszczepów każdego szpitala; 

Or. es

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 126
Ustęp 15

15. podkreśla, że w każdym szpitalu, w którym istnieją możliwości przeprowadzania 
dawstwa i przeszczepu, powinny być ustanowione programy poprawy jakości, 
realizowane wspólnie przez specjalistów z oddziałów intensywnej terapii i 
koordynatorów ds. przeszczepów każdego szpitala, oraz powinna być wyznaczona 
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osoba odpowiedzialna za dawstwo organów;

Or. hu

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 127
Ustęp 16

16. podkreśla, że dobrze układająca się współpraca między profesjonalistami sektora 
zdrowia i odpowiedzialnymi władzami krajowymi ma podstawowe znaczenie i 
przynosi wartość dodaną; wzywa Komisję do ułatwiania zawierania przez krajowe 
organizacje zajmujące się przeszczepami w państwach członkowskich umów 
obejmujących współpracę na szczeblach prawnym, etycznym i technicznym; 
przyznaje, że w medycynie przeszczepowej zdarzają się sytuacje, które nie mogą być 
odpowiednio traktowane w państwach członkowskich posiadających ograniczoną 
liczbę dawców; wyraża przekonanie, że szczególnie małe państwa członkowskie 
mogłyby niewątpliwie odnieść korzyści ze współpracy europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 128
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa do stworzenia europejskiej karty dawcy, uzupełniającej istniejące systemy 
krajowe;

Or. en

Poprawkę złożyli Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 129
Ustęp 17

17. jest zdania, że pożądana jest współpraca międzynarodowa w zakresie promowania 
dostępności i bezpieczeństwa narządów; mogą być w tym pomocne ogólne przepisy 



AM\707703PL.doc 45/55 PE400.651v02-00

PL

regulujące najlepsze praktyki medyczne, techniki diagnostyczne i przechowywania; 
wzywa państwa członkowskie do czynnego promowania tego rodzaju współpracy i do 
stosowania tego systemu ogólnych przepisów; 

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 130
Ustęp 17

17. jest zdania, że pożądana jest współpraca międzynarodowa w zakresie promowania 
dawstwa narządów w celu wspomożenia maksymalnego dawstwa i stworzenia 
równego dostępu do przeszczepów; wzywa państwa członkowskie do czynnego 
promowania tego rodzaju współpracy w celu zwiększenia dostępu obywateli do tych 
procedur terapeutycznych; wzywa państwa członkowskie do opracowania kodeksu 
postępowania zawierającego zasady i warunki, na jakich organy pobrane od 
zmarłych dawców UE mogą być przyznane osobom nie będącym rezydentami UE; 

Or. en

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

Poprawka 131
Tytuł -18 (nowy)

-18. ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Or. en

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 132
Ustęp 18

18. zaznacza, że informacje na temat dawstwa organów i przeszczepów powinny być 
podawane w sposób przejrzysty, bezstronny i nienarzucający, poruszając zakres 
dawstwa organów tj. że. dawstwo może obejmować oddanie wielu organów czy 
tkanek, ale również odpowiadając na obawy i ewentualne nadużycia;
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Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 133
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i 
przeszczepiania narządów, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność tych ostatnich; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do strukturalnego wzmocnienia 
propagowania idei dawstwa organów, w szczególności wśród młodzieży szkolnej; w 
związku z tym sugeruje zaproszenie znanych osobistości (np. osobistości z dziedziny 
sportu) i wykorzystanie pakietów szkoleniowych; zaleca ponadto utworzenie linii 
informacyjnej w państwach członkowskich udzielającej odpowiedzi na pytania 
obywateli i mediów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 134
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i 
przeszczepiania narządów poprzez kampanie i informacje jasne, niezależne, 
obiektywne i bezstronne, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność tych ostatnich; wzywa do zbadania możliwości
popularyzowania idei dawstwa narządów (skreślenie) w obrębie szczególnych grup 
ludności (tj. studentów, nastolatków, młodych dorosłych);

Or. fr

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 135
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i 
przeszczepiania narządów, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów i 
zmniejszyć liczbę przypadków odmowy oddania narządów, zwiększając w ten sposób 
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dostępność tych ostatnich; podkreśla, że idea dawstwa narządów powinna być 
popularyzowana w obrębie szczególnych grup ludności (tj. studentów, nastolatków, 
młodych dorosłych i mniejszości) oraz że należy ułatwić szkolenie przedstawicieli 
poszczególnych zawodów niebezpośrednio zaangażowanych w proces (sędziowie, 
patolodzy, dziennikarze);

Or. es

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 136
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i 
przeszczepiania narządów, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność tych ostatnich; podkreśla, że informacje na 
temat dawstwa powinny być przedstawiane przy poszanowaniu wolnego wyboru 
jednostek i bez wykorzystywania nieletnich;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 137
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat dawstwa i 
przeszczepiania narządów, gdyż może to ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność tych ostatnich; podkreśla, że idea dawstwa 
narządów powinna być popularyzowana w obrębie szczególnych grup ludności w 
szczególności (skreślenie) studentów, nastolatków, młodych dorosłych oraz grup 
etnicznych i wyznaniowych;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 138
Ustęp 18

18. podkreśla znaczenie zwiększenia stanu świadomości publicznej na temat konieczności
dawstwa i przeszczepiania narządów oraz wspiera krajowe kampanie podnoszenia 
świadomości na ten temat, gdyż mogą one ułatwić identyfikację dawców narządów, 
zwiększając w ten sposób dostępność tych ostatnich; podkreśla, że idea dawstwa 
narządów powinna być popularyzowana w obrębie szczególnych grup ludności (tj. 
studentów, nastolatków, młodych dorosłych);

Or. nl

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 139
Ustęp 18 a (nowy)

18a. podkreśla, że należy uszanować wolny wybór w zakresie oddawania organów oraz że 
dawstwo musi być postrzegane jako dar jednej osoby dla innej; zaznacza, że musi to 
znaleźć odzwierciedlenie w używanym języku, z zaleceniem unikania terminologii 
ekonomicznej sugerującej, że organy mogłyby być traktowane jako towary na rynku 
wewnętrznym; 

Or. en

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

Poprawka 140
Ustęp 18 b (nowy)

18b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania światowego dnia dawcy i 
zaleca działania podkreślające dobre wyniki i znaczenie transplantacji; 

Or. en
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 141
Ustęp 19

19. wyraża przekonanie, że bardzo skutecznym sposobem zwiększenia dostępności 
narządów jest dostarczenie społeczeństwu większej ilości informacji także na 
szczeblach lokalnym i regionalnym; wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kościoły i wspólnoty religijne do wzięcia 
udziału w tych wysiłkach na rzecz zwiększenia społecznego stanu świadomości na 
temat dawstwa narządów z jednoczesnym uwzględnieniem kulturowych różnic w 
poszczególnych państwach członkowskich; przyjmuje do wiadomości, że ważne jest 
polepszenie możliwości komunikacyjnych profesjonalistów sektora zdrowia poprzez 
rozwijanie np. informacyjnych wytycznych; wyraża potrzebę profesjonalnego 
podejścia do dawstwa i wsparcia ekspertów w dziedzinie komunikacji; powinno się 
zwrócić szczególną uwagę zarówno na treść przekazu, jak i na najlepsze sposoby 
traktowania tematów kontrowersyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 142
Ustęp 19

19. wyraża przekonanie, że bardzo skutecznym sposobem zwiększenia dostępności 
narządów jest dostarczenie społeczeństwu większej ilości informacji także na 
szczeblach lokalnym i regionalnym; wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w tych wysiłkach na 
rzecz zwiększenia społecznego stanu świadomości na temat dawstwa narządów z 
jednoczesnym uwzględnieniem kulturowych różnic w poszczególnych państwach 
członkowskich; przyjmuje do wiadomości, że ważne jest polepszenie możliwości 
komunikacyjnych profesjonalistów sektora zdrowia poprzez rozwijanie np. 
informacyjnych wytycznych; podkreśla ważną rolę, jaką odgrywają zarejestrowani 
dawcy w promowaniu dawstwa narządów zachęcając członków swoich rodzin i 
przyjaciół do stania się dawcami; wyraża potrzebę profesjonalnego podejścia do 
dawstwa i wsparcia ekspertów w dziedzinie komunikacji; powinno się zwrócić 
szczególną uwagę zarówno na treść przekazu, jak i na najlepsze sposoby traktowania 
tematów kontrowersyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van Nistelrooij, 
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Poprawka 143
Ustęp 19

19. wyraża przekonanie, że bardzo skutecznym sposobem zwiększenia dostępności 
narządów jest dostarczenie społeczeństwu większej ilości informacji także na 
szczeblach lokalnym i regionalnym; wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w tych wysiłkach na 
rzecz zwiększenia społecznego stanu świadomości na temat dawstwa narządów z 
jednoczesnym uwzględnieniem kulturowych różnic w poszczególnych państwach 
członkowskich; przyjmuje do wiadomości, że ważne jest polepszenie możliwości 
komunikacyjnych profesjonalistów sektora zdrowia poprzez rozwijanie np. 
informacyjnych wytycznych; wyraża potrzebę profesjonalnego podejścia do dawstwa i 
wsparcia ekspertów w dziedzinie komunikacji; powinno się zwrócić szczególną 
uwagę zarówno na treść przekazu, jak i na najlepsze sposoby traktowania tematów 
kontrowersyjnych; podkreśla wagę regularnych spotkań z mediami dla promowania 
dobrych wyników i znaczenia przeszczepów; 

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 144
Ustęp 20

20. wzywa Komisję do popierania przekraczających granice narodowe badań w dziedzinie 
dawstwa i przeszczepiania narządów w celu zajęcia się wpływem, jaki mają na 
decyzje o dawstwie narządów kwestie etniczne, kraju pochodzenia, religijne, poziomu 
wykształcenia i klasy socjoekonomicznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
szybkiego rozpowszechnienia wyników badań w celu poinformowani społeczeństwa i 
odmiany mylnych przekonań; zwraca uwagę na konieczność upowszechniania 
kultury dawstwa wśród obywateli innych krajów, wyznających inne religie i 
posiadających inne korzenie kulturowe, poprzez opracowywanie ukierunkowanych 
kampanii promocyjnych i informacyjnych; 

Or. es

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 145
Ustęp 20

20. wzywa Komisję do popierania przekraczających granice narodowe badań w dziedzinie 
dawstwa i przeszczepiania narządów w celu zajęcia się wpływem, jaki mają na 
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decyzje o dawstwie narządów kwestie etniczne, kraju pochodzenia, religijne, poziomu 
wykształcenia i klasy socjoekonomicznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
szybkiego rozpowszechnienia wyników badań w celu poinformowani społeczeństwa i 
odmiany mylnych przekonań; podkreśla znaczenie wykorzystywania tych wyników w 
kampaniach przygotowywanych specjalnie dla poszczególnych grup;

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 146
Ustęp 20 a (nowy)

20a. popiera utworzenie linii informacyjnej na temat przeszczepów z jednym numerem 
telefonu, działającej 24 godziny na dobę, z odpowiednio przeszkolonymi 
doświadczonymi pracownikami, mogącymi szybko udzielić właściwych i dokładnych 
informacji (natury medycznej, prawnej ) wszystkim zainteresowanym osobom;

Or. en

Poprawkę złożył Alessandro Foglietta

Poprawka 147
Ustęp 20 a (nowy)

20 bis. wzywa do przeznaczenia specjalnych funduszy na rzecz MŚP celem wspierania 
badań biotechnologicznych i upowszechniania ich wyników, w szczególności w 
odniesieniu do przeszczepu tkanek i do hodowli komórek z zamiarem wykorzystania 
do naprawy uszkodzonych organów;

Or. it

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 148
Tytuł -21 (nowy)

-21. POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

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

Poprawka 149
Ustęp -21 a (nowy)

-21a. wzywa Komisję do przeznaczenia funduszy w ramach Siódmego programu 
ramowego na promowanie badań w zakresie lepszych i bardziej wrażliwych technik 
diagnostycznych pozwalających na wczesne i skuteczne wykrycie szkodliwych 
warunków, takich jak HIV/AIDS, żółtaczka i inne, ponieważ ważnym aspektem 
transplantacji organów jest zapewnienia bezpieczeństwa pod kątem różnych 
czynników szkodliwych i elementów obecnych w narządach dawców; 

Or. en

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

Poprawka 150
Ustęp 21

21. przyznaje, że rezultaty przeszczepów i pobrania narządów powinny być 
monitorowane i oceniane; podkreśla, że powinno się popierać w państwach 
członkowskich powstanie wspólnych metod analizy danych umożliwiających 
optymalne porównanie wyników;

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 151
Ustęp 21

21. przyznaje, że rezultaty przeszczepów powinny być monitorowane i oceniane; 
podkreśla, że powinno się popierać w państwach członkowskich powstanie wspólnych 
metod w oparciu o najlepsze praktyki aktualnie obowiązujące w państwach 
członkowskich dla osiągnięcia najlepszych wyników;

Or. fr
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 152
Ustęp 21

21. przyznaje, że rezultaty przeszczepów powinny być monitorowane i oceniane; 
podkreśla, że powinno się popierać w państwach członkowskich powstanie wspólnych 
metod mających na celu uzyskanie porównywalnych wyników;

Or. es

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 153
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia okresu nadzoru nad pacjentami z 
przeszczepami z 9-12 miesięcy, do kilku lat, a nawet do końca życia pacjenta i/lub 
tak długo jak funkcjonuje przeszczep;

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 154
Tytuł -22 (nowy)

-22. HANDEL NARZĄDAMI

Or. en

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 155
Ustęp -22 a (nowy)

-22a. podkreśla, że istnieje związek między brakiem narządów i handlem nimi; handel 
narządami podważa wiarygodność systemów w oczach potencjalnych dobrowolnych 
i bezinteresownych dawców; podkreśla, że wszelkie komercyjne wykorzystanie 
narządów, pozbawiające równego dostępu do przeszczepu, jest nieetyczne; 
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podkreśla, że oddanie organów motywowane finansowo sprowadza dar organu do 
zwykłego towaru; stanowi to pogwałcenie godności ludzkiej i musi być zabronione; 
zasada, że ciało ludzkie nie jest towarem została zapisana w art. 3 § 2 Karty Praw 
Podstawowych UE i art. 12 Konwencji Praw Człowieka; 

Or. en

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 156
Ustęp -22 b (nowy)

-22b. jest zdania, że aby zwalczyć handel narządami ludzkimi w najuboższych regionach 
świata, konieczna jest długoterminowa strategia znosząca nierówności społeczne 
stanowiące podłoże tych praktyk; podkreśla, że aby zwalczyć sprzedaż narządów za 
pieniądze (szczególnie w krajach rozwijających się), należy wprowadzić w życie 
mechanizmy identyfikacji organów dla uniknięcia przywożenia tych narządów do 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyli Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 157
Ustęp -22 c (nowy)

-22c. wzywa Komisję i Europol do lepszego monitorowania przypadków handlu organami 
ludzkimi; 

Or. en

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 158
Ustęp -22 d (nowy)

-22d. wzywa państwa członkowskie do podjęcia koniecznych środków mających na celu 
zapobieżenie refundowaniu przez firmy ubezpieczeniowe kosztów związanych z 
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nielegalnym przeszczepem narządów;

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 159
Ustęp 22

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, Światowej Organizacji Zdrowia, Radzie Europy, jak również parlamentom i 
rządom państw członkowskich.

Or. en
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