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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 1
Liniuţa 3a (nouă)

- având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 2
Liniuţa 3b (nouă)

- având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea 
confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice,
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Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 3
Referirea 3c (nouă)

- având în vedere Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de 
studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman,

Or. fr

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 4
Liniuţa 5a (nouă)

- având în vedere raportul Consiliului Europei „Lipsa de organe: Situaţia actuală şi 
strategiile pentru îmbunătăţirea donării de organe" (1999),

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert Van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 5
Liniuţa 5b (nouă)

- având în vedere raportul Consiliului Europei „Ghidul privind asigurarea siguranţei 
şi calităţii organelor, ţesuturilor şi celulelor”1

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Cristina Gutiérrez-
                                               
1Ediţia a doua, 2004.
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Cortines

Amendamentul 6
Considerentul A

A. întrucât în Europa nevoile de transplant de organe au crescut în mod constant şi mai 
rapid decât numărul organelor donate; întrucât creşterea numărului de donatori nu 
duce la reducerea listelor de aşteptare;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 7
Considerentul A

A. întrucât nevoile de transplant ale pacienţilor din Europa nu sunt satisfăcute, din cauza 
numărului limitat de organe disponibile, provenite atât de la donatorii decedaţi, cât şi 
din partea donatorilor altruişti aflaţi în viaţă;

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 8
Considerentul A

A. întrucât nevoile de transplant ale pacienţilor din Europa nu sunt satisfăcute şi întrucât 
cererea depăşeşte cu mult oferta de organe, provenite atât de la donatorii decedaţi, cât 
şi din partea donatorilor (text eliminat) aflaţi în viaţă;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 9
Considerentul Aa (nou)

Aa. subliniind diferenţele semnificative între diversele tipuri de organe,

Or. fr
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât traficul de organe, mercantilizarea şi „turismul pentru transplanturi” se 
dezvoltă rapid şi întrucât există o legătură între lipsa de organe şi traficul de 
organe; întrucât sunt necesare mai multe informaţii privind traficul de organe;

Or. en

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 11
Considerentul B

B. având în vedere necesitatea de a strânge date exacte şi cuprinzătoare privind traficul 
de organe umane în Uniunea Europeană şi (text eliminat) dovezi despre dezvoltarea 
rapidă a mercantilizării şi a „turismului pentru transplanturi”; 

Or. it

Amendament depus de Alojz Peterle

Amendamentul 12
Considerentul B

B. întrucât nu sunt disponibile date privind traficul de organe umane şi există dovezi 
despre dezvoltarea rapidă a mercantilizării şi a „turismului pentru transplanturi”, ceea 
ce este incompatibil cu respectul demnităţii umane;

Or. sl
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 13
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât transplantul de organe este singurul tratament disponibil în cazul 
insuficienţei hepatice, pulmonare şi cardiace în stadiu final, precum şi tratamentul 
care prezintă cel mai bun raport cost/eficienţă în cazul insuficienţei renale în stadiu 
final; întrucât transplantul de organe oferă posibilitatea de a salva vieţi omeneşti şi 
de a asigura o calitate superioară a vieţii;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 14
Considerentul E

E. întrucât există diferenţe importante între statele membre şi în cadrul statelor membre 
privind tarifele pentru transplanturi, sursa de recoltare (donator în viaţă sau decedat), 
şi chiar şi discrepanţe privind cerinţele de calitate şi siguranţă aferente donării şi 
transplantului de organe iar organizarea activităţii de transplantare variază de la o ţară 
la alta, ceea ce determină existenţa unor norme diferite în ţările UE;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 15
Considerentul E

E. întrucât există discrepanţe între statele membre şi în cadrul acestora privind tarifele 
pentru transplanturi, sursa de recoltare (donator în viaţă sau decedat), precum şi 
cerinţele de calitate şi siguranţă aferente donării şi transplantului de organe iar 
organizarea activităţii de transplantare variază de la o ţară la alta, ceea ce determină 
existenţa unor norme diferite în ţările UE;

Or. fr
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 16
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât în statele membre există cadre juridice diferite care presupun existenţa 
acordului prealabil (opt-in) sau a refuzului explicit (opt-out), iar experienţele din 
diferite state membre arată că impactul sistemului juridic este destul de limitat în 
ceea ce priveşte numărul donatorilor;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Lambert 
van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 17
Considerentul F

eliminat

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 18
Considerentul F

F. întrucât transplantul de organe oferă posibilitatea de a salva vieţi omeneşti şi de a 
asigura o calitate superioară a vieţii (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 19
Considerentul F

F. întrucât transplantul de organe oferă posibilitatea, între altele, de a salva vieţi 
omeneşti şi, în cele mai multe cazuri, de a asigura o calitate superioară a vieţii şi de a 
avea cel mai bun raport costuri/beneficii;
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Or. fr

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 20
Considerentul F

F. întrucât transplantul de organe oferă posibilitatea de a salva vieţi omeneşti şi de a 
asigura o calitate superioară a vieţii, pe lângă cea de a avea un raport costuri/beneficii 
mai bun decât tratamentele alternative;

Or. es

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 21
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât terapia intensivă este deseori o alternativă la transplant, ceea ce este 
neplăcut pentru pacient şi reprezintă o povară pentru sistemele de sănătate, precum 
şi pentru rudele şi persoanele care îngrijesc pacienţii;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 22
Considerentul H

H. întrucât transplantul organelor străine în scop terapeutic implică riscul transmiterii de 
boli infecţioase şi de altă natură;

Or. fr
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Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 23
Considerentul H

H. întrucât utilizarea organelor străine în scop terapeutic, precum cea a altor produse 
biologice, implică riscul transmiterii de boli infecţioase şi de altă natură;

Or. es

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 24
Considerentul I

eliminat

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 25
Considerentul I

I. întrucât se fac deja schimburi de anumite organe între statele membre şi întrucât 
există deja diferite organizaţii europene de schimb de organe;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 26
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât experienţele existente (cum ar fi modelul spaniol, proiectul belgian GIFT, 
DOPKI, Alliance-O) indică rezultate pozitive şi ar trebui luate în considerare;

Or. en
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 27
Considerentul J

J. întrucât sensibilizarea publicului şi informarea cu date clare, independente, obiective 
şi imparţiale au un rol important în creşterea disponibilităţii de a dona organe,

Or. fr

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 28
Considerentul J

J. întrucât sensibilizarea publicului şi informarea cu date concrete, cuprinzătoare şi 
imparţiale au un rol important în creşterea disponibilităţii de a dona organe,

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 29
Considerentul J

J. întrucât sensibilizarea publicului (text eliminat), informarea cu date concrete şi 
pozitive, precum şi competenţele avansate de formare şi de comunicare ale 
personalului calificat au un rol important în creşterea disponibilităţii de a dona 
organe,

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 30
Considerentul J

J. întrucât sensibilizarea publicului şi informarea cu date concrete şi pozitive au un rol 
important în creşterea disponibilităţii de a dona organe, întrucât ar trebui analizată 
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posibilitatea ca toţi cetăţenii din statele membre care au atins vârsta majoratului să 
fie automat înregistraţi ca donatori, cu excepţia cazurilor în care aceştia aleg în 
mod expres să nu fie înregistraţi;

Or. da

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 31
Punctul 1

1. salută Comunicarea Comisiei întitulată „Donările şi transplanturile de organe:  Acţiuni 
politice la nivelul UE”, care propune o abordare integrată, organizată în jurul a trei 
piloni, care este foarte apreciată;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 32
Punctul 1

1. salută Comunicarea Comisiei întitulată „Donările şi transplanturile de organe:  Acţiuni 
politice la nivelul UE” pentru acţiunile politice şi priorităţile propuse pentru viitor în 
chestiunea donării şi transplantului de organe la nivel european; critică totuşi faptul 
că în Comunicarea Comisiei nu se abordează problema compensaţiei pentru 
donator, în contextul operaţiei, pe baza principiilor donării voluntare, 
neremunerate, anonime şi altruiste, în vederea garantării calităţii şi siguranţei 
donării;

Or. fr

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 33
Titlul -2 (nou)

-2. INSTRUMENTE JURIDICE
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Or. en

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 34
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să asigure 
nivelul actual de calitate şi siguranţă legat de donarea, procurarea, testarea, 
conservarea, transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; subliniază că orice 
iniţiativă UE privind calitatea şi siguranţa nu ar trebui să fie o iniţiativă privind 
calitatea şi siguranţa concepută doar în scopul evaluării rezultatelor posttransplant
şi subliniază totuşi că viitorul cadru legislativ nu ar trebui să creeze proceduri 
administrative greoaie pentru statele membre, nici să pună în pericol utilizarea celor 
mai bune practici existente;  (text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 35
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE, precum şi resursele necesare 
pentru a îndeplini cerinţele de calitate şi siguranţă; subliniază totuşi că viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui să elimine posibilitatea ca, în cazuri vitale, de extremă urgenţă, 
transplanturile să poată fi efectuate folosindu-se un organ suboptimal; în această 
situaţie, echipa de transplant hotărăşte, de comun acord cu pacientul sau familia 
acestuia/acesteia, dacă îşi asumă riscul efectuării unui transplant; viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui, de asemenea, să creeze proceduri administrative greoaie pentru 
statele membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente (text 
eliminat);

Or. fr
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Amendamentul 36
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele (text eliminat) pentru a asigura calitatea şi siguranţa legate de donarea, 
procurarea, testarea, conservarea, transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; 
subliniază totuşi că viitorul cadru legislativ nu ar trebui să creeze proceduri 
administrative greoaie suplimentare, pentru statele membre sau pentru furnizorii de 
servicii, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente sau să 
conţină cerinţe care ar duce la scăderea numărului donatorilor potenţiali şi 
existenţi; pune în lumină faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să 
consolideze eforturile depuse de statele membre, în vederea obţinerii unei metode 
active şi eficiente de coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor 
măsuri mai stricte; 

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 37
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul şi alocarea organelor pe cuprinsul UE; subliniază totuşi că viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui să creeze costuri suplimentare sau proceduri administrative 
greoaie pentru statele membre sau pentru furnizorii de servicii, nici să pună în pericol 
utilizarea celor mai bune practici existente;  pune în lumină faptul că noul act 
legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze eforturile depuse de statele 
membre, în vederea obţinerii unei metode active şi eficiente de coordonare, fără a 
împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai stricte;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 38
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
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cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; subliniază totuşi că viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative greoaie pentru statele 
membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente sau a celor 
adaptate la realităţile şi circumstanţele locale din statele membre; pune în lumină 
faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze eforturile depuse 
de statele membre, în vederea obţinerii unei metode active şi eficiente de coordonare, 
fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai stricte; 

Or. es

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 39
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; subliniază totuşi că viitorul cadru 
legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative greoaie pentru statele 
membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente; pune în 
lumină faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze eforturile 
depuse de statele membre, în vederea obţinerii unei metode active şi eficiente de 
coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai stricte;
subliniază că, în vederea sporirii donării de organe, este necesară menţinerea 
capacităţii clinicienilor de a lua decizii privind folosirea organelor în cazul 
pacienţilor individuali, pe baza unei analize a riscurilor şi a beneficiilor;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 40
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei, care ar trebui să stabilească 
cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, conservarea, 
transportul (text eliminat) organelor pe cuprinsul UE subliniază totuşi că viitorul 
cadru legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative greoaie pentru statele 
membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente; pune în 
lumină faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze eforturile 
depuse de statele membre, în vederea obţinerii unei metode active şi eficiente de 
coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai stricte;
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Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 41
Punctul 2

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei care (text eliminat) să 
stabilească cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, procurarea, testarea, 
conservarea, transportul şi distribuţia organelor pe cuprinsul UE; subliniază totuşi că 
viitorul cadru legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative greoaie pentru 
statele membre, nici să pună în pericol utilizarea celor mai bune practici existente; 
pune în lumină faptul că noul act legislativ ar trebui să completeze şi să consolideze 
eforturile depuse de statele membre, în vederea obţinerii unei metode active şi 
eficiente de coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai 
stricte;

Or. fr

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Amendamentul 42
Punctul 2a (nou)

2a. subliniază că directiva ar trebui să ia în considerare progresele realizate în 
domeniul medicinei;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 43
Titlul -3 (nou)

-3. COOPERAREA ÎNTRE STATELE MEMBRE

Or. en
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 44
Punctul 3

3. îşi exprimă preocuparea în legătură cu insuficienţa organelor umane disponibile pentru 
transplant şi neputinţa de a satisface nevoile pacienţilor; consideră reducerea lipsei de 
organe principala provocare cu care se confruntă statele membre UE în domeniul 
transplanturilor de organe; reaminteşte că în prezent mii de pacienţi din Europa sunt 
înscrişi pe liste de aşteptare, iar rata mortalităţii în rândul acestora este deosebit de 
mare;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 45
Punctul 3

3. îşi exprimă preocuparea în legătură cu insuficienţa organelor umane disponibile pentru 
transplant şi neputinţa de a satisface nevoile pacienţilor; recunoaşte că lipsa acută de 
donatori de organe rămâne un obstacol major în calea dezvoltării depline a serviciilor 
de transplantare şi principala provocare cu care se confruntă statele membre UE în 
domeniul transplanturilor de organe; ia act totuşi de faptul că alocarea organelor ar 
trebui să fie bazată pe capacitatea medicală a pacienţilor de a accepta organe şi că 
nu trebuie tolerate discriminările pe baza handicapului, cum ar fi Sindromul Down, 
care nu au nicio importanţă pentru şansele pacientului de a accepta un organ;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 46
Punctul 3

3. îşi exprimă preocuparea în legătură cu insuficienţa organelor umane disponibile pentru 
transplant şi neputinţa de a satisface nevoile pacienţilor; recunoaşte că lipsa acută de 
donatori şi organe rămâne un obstacol major în calea dezvoltării depline a serviciilor 
de transplantare şi principala provocare cu care se confruntă statele membre UE în 
domeniul transplanturilor de organe; 

Or. es
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 47
Punctul 4

4. ia act de diferenţele considerabile legate de sursa de recoltare a organelor (donatori 
decedaţi sau în viaţă) în cadrul UE, diferenţele considerabile între statele membre în 
privinţa succesului obţinut în încercarea de a mări baza de donatori, discrepanţele între 
statele membre în ceea ce priveşte cerinţele de calitate şi siguranţă (text eliminat),
diferenţele de organizare a activităţii de donare şi transplantare şi diferenţele privind 
educarea şi formarea personalului medical şi paramedical; consideră că 
discrepanţele pot fi puse parţial pe seama unei combinaţii de factori culturali, etici, 
religioşi, istorici (text eliminat), sociali şi juridici; cu toate acestea relevă faptul că 
factorul esenţial pare să fie modul în care este organizat întreg procesul prin care se 
ajunge la donare şi transplant;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 48
Punctul 4

4. ia act de diferenţele considerabile legate de sursa de recoltare a organelor (donatori 
decedaţi sau în viaţă) în cadrul UE, diferenţele considerabile între statele membre în 
privinţa succesului obţinut în încercarea de a mări baza de donatori, discrepanţele între 
statele membre în ceea ce priveşte cerinţele de calitate şi siguranţă şi diferenţele de 
organizare a activităţii de donare şi transplantare; consideră că discrepanţele pot fi 
puse parţial pe seama unei combinaţii de factori economici, structurali, 
administrativi, culturali, etici, religioşi, istorici, sociali; cu toate acestea relevă faptul 
că factorul esenţial pare să fie modul în care este organizat întreg procesul prin care se 
ajunge la donare şi transplant;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 49
Punctul 4

4. ia act de diferenţele considerabile legate de sursa de recoltare a organelor (donatori 
decedaţi sau în viaţă) în cadrul UE, diferenţele considerabile între statele membre în 
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privinţa succesului obţinut în încercarea de a mări baza de donatori, discrepanţele între 
statele membre în ceea ce priveşte cerinţele de calitate şi siguranţă şi diferenţele de 
organizare a activităţii de donare şi transplantare; consideră că discrepanţele pot fi 
puse parţial pe seama unei combinaţii de factori culturali, etici, religioşi, istorici şi 
sociali; cu toate acestea relevă faptul că factorul esenţial pare să fie modul în care este 
organizat întreg procesul prin care se ajunge la donare şi transplant, dar că, totuşi, 
etica este un principiu de convergenţă esenţial în elaborarea acţiunilor politice ale 
Uniunii în domeniul donării şi al transplantului de organe;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 50
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază că donarea de organe este un dar; prin urmare, subliniază că găsirea 
unei soluţii la lipsa acută de organe din Europa este extrem de importantă, dar că 
libera alegere de a dona sau nu un organ trebuie deopotrivă respectată şi protejată;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 51
Punctul 4a (nou)

4a. consideră cu tărie, prin urmare, că există un important potenţial de punere în 
comun a experienţelor statelor membre UE , ceea ce poate spori numărul 
donatorilor şi poate uniformiza accesul la transplant în cadrul UE; prin urmare, 
aşteaptă cu interes planul de acţiune al Comisiei privind consolidarea cooperării 
între statele membre în vederea:
 creşterii numărului de organe disponibile  
 sporirii eficienţei sistemelor de transplant şi a accesibilităţii acestora 
 creşterii gradului de sensibilizare a opiniei publice
 asigurării calităţii şi a siguranţei;

Or. en
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 52
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes în statele membre şi între acestea sunt de o 
importanţă primordială; sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un 
cadru legal adecvat, infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi 
organizatoric, precum şi un sistem de alocare eficient;

Or. en

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 53
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional şi, în special, internaţional sunt de 
o importanţă primordială; sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un 
cadru legal adecvat, infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi 
organizatoric, precum şi un sistem de alocare eficient;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 54
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional şi internaţional sunt de o 
importanţă primordială; sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un 
cadru legal adecvat, infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi 
organizatoric, precum şi un sistem de alocare eficient;

Or. en
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 55
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel internaţional şi naţional sunt de o 
importanţă primordială; sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un 
cadru legal adecvat, infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi 
organizatoric, precum şi un sistem de alocare eficient;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 56
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional sunt de o importanţă primordială; 
sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un cadru legal adecvat, 
infrastructura tehnică şi logistică, suport şi o structură organizaţională adecvată, la 
nivel spitalicesc şi supra-spitalicesc, susţinută de un personal de o înaltă calificare, 
precum şi un sistem de alocare şi distribuire a organelor echitabil şi eficient;

Or. es

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 57
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional sunt de o importanţă primordială; 
sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un cadru legal adecvat, 
infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi organizatoric, precum şi un 
sistem de alocare eficient; subliniază necesitatea trasabilităţii pentru a se asigura că 
donarea de organe este imparţială în ceea ce priveşte alocarea şi punerea în 
aplicare, precum şi pentru a garanta protecţia faţă de bolile transmisibile şi faţă de 
alte riscuri;

Or. en
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Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 58
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi 
promovarea modelelor de succes la nivel naţional sunt de o importanţă primordială; 
sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un cadru legal adecvat, 
infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi organizatoric, precum şi un 
sistem de alocare eficient care să asigure accesul echitabil la transplanturi;

Or. en

Amendament depus de Alojz Peterle

Amendamentul 59
Punctul 5

5. în consecinţă, subliniază că instituirea unor sisteme independente, operative, bine 
structurate şi promovarea modelelor de succes la nivel naţional sunt de o importanţă 
primordială; sugerează că sistemele operative ar trebui să cuprindă un cadru legal 
adecvat, infrastructura tehnică şi logistică, suportul psihologic şi organizatoric, precum 
şi un sistem de alocare eficient;

Or. sl

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 60
Titlul -6 (nou)

-6. CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ORGANE DISPONIBILE

Or. en
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 61
Punctul -6a (nou)

-6a. aminteşte că modelul juridic este de competenţa fiecărui stat membru; subliniază că 
în UE există două modele, care prezintă fiecare diferite variante; consideră că nici 
adaptarea, nici armonizarea sistemelor juridice nu sunt necesare; invită statele 
membre să includă în dreptul intern posibilitatea numirii unui reprezentant legal 
care să decidă în ceea ce priveşte donarea, după moartea unei persoane;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 62
Punctul 6

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donărilor post-mortem; 
prin urmare, îndeamnă statele membre să realizeze investiţii maxime pentru 
îmbunătăţirea sistemului organizatoric prin: 
 sensibilizarea, educarea şi formarea personalului medical şi paramedical, 
 finanţarea acordată spitalelor pentru ca acestea să numească „coordonatori 

de transplanturi interni”(medici care lucrează în cadrul unităţilor de terapie 
intensivă, asistaţi de o echipă medicală); sarcina acestora este identificarea 
activă a donatorilor potenţiali şi contactarea familiilor acestora, 

 programe de îmbunătăţire a calităţii în fiecare spital sau grup de spitale din 
Europa, în legătură cu care există date concrete privind posibilitatea donării 
de organe;

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 63
Punctul 6

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donaţiilor prin 
instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe, în special 
facilitându-le exprimarea voinţei de a dona organe în timpul vieţii, prin 
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introducerea unei proceduri online de înscriere într-un registru naţional al 
donatorilor şi prin promovarea coordonării transplanturilor în spitalele din Europa; 
solicită statelor membre să încerce promovarea donaţiilor de la donatori aflaţi în viaţă 
şi să evalueze folosirea organelor de la donatori marginali, ţinând cont de aspectele 
legate de calitate şi siguranţă;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 64
Punctul 6

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donaţiilor prin 
instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe şi prin 
promovarea coordonării transplanturilor în spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să încerce promovarea donaţiilor pentru a încuraja donările de la donatori 
aflaţi în viaţă şi să evalueze folosirea organelor de la donatori marginali, ţinând cont 
de aspectele legate de calitate şi siguranţă şi tip de organ;

Or. fr

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 65
Punctul 6

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donaţiilor prin 
instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe şi prin 
promovarea coordonării transplanturilor în spitalele din Europa; solicită statelor 
membre (text eliminat) să evalueze folosirea organelor de la donatori marginali, 
ţinând cont de aspectele legate de calitate şi siguranţă;   

Or. en

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 66
Punctul 6

6. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donaţiilor prin 
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instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe şi prin 
promovarea coordonării transplanturilor în spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să încerce promovarea donaţiilor de la donatori aflaţi în viaţă şi să evalueze 
folosirea organelor prelevate de la donatorii „marginali”, ţinând cont de aspectele 
legate de calitate şi siguranţă;

Or. hu

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 67
Punctul 6

6. nu priveşte versiunea în limba română.

Or. es

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 68
Punctul 6a (nou)

6a. recunoaşte că, în cazul în care baza de donatori ar cuprinde şi „donatorii 
marginali”, medicii pot fi preocupaţi de probabilitatea mai mare de respingere a 
grefelor de organe şi de pierdere progresivă a funcţiilor organelor grefate, şi, prin 
urmare, solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze metode de prevenire şi 
tratament al respingerii grefelor de organe, astfel încât medicii să poată folosi cu 
încredere organele „donatorilor marginali”; 

Or. en

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 69
Punctul 6a (nou)

6a. solicită statelor membre să elimine, până în ianuarie 2010, normele juridice care 
rezervă dreptul folosirii organelor provenite de la donatorii dintr-un stat exclusiv în 
statul membru respectiv;
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Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 70
Punctul 6a (nou)

6a. solicită statelor membre să adopte măsurile necesare în domeniile privind educarea 
şi formarea, munca în echipă şi remuneraţiile chirurgilor specializaţi în 
transplanturi; 

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 71
Punctul 6b (nou)

6b. solicită statelor membre, în vederea creşterii numărului de organe disponibile, să 
evalueze recurgerea la donatorii „marginali” (donatorii mai în vârstă sau care 
suferă de anumite boli), luând în considerare aspectele privind calitatea şi 
siguranţa;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 72
Punctul 6c (nou)

6c. solicită statelor membre să ia în considerare aspectele  privind calitatea şi siguranţa, 
în cadrul donărilor de la donatorii în viaţă; subliniază totuşi că, faţă de donările 
post-mortem, donările de la donatorii în viaţă trebuie considerate complementare;

Or. en
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik

Amendamentul 73
Punctul 6d (nou)

6d. solicită statelor membre să garanteze că donările de la donatorii în viaţă sunt 
voluntare şi neremunerate; consideră că este important ca acest lucru să fie 
confirmat prin hotărâre judecătorească; donatorii pot primi compensaţii limitate 
strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; în acest caz, 
statele membre stabilesc condiţiile acordării compensaţiilor; statele membre prezintă 
Comisiei, din trei în trei ani, un raport privind aceste măsuri; solicită statelor 
membre să se asigure că donatorii în viaţă nu sunt supuşi discriminărilor de către 
companiile de asigurări; 

Or. en

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 74
Punctul 6a (nou)

6a. subliniază necesitatea formării personalului medical cu privire la contactarea 
rudelor apropiate sau a familiilor donatorilor potenţiali, facilitând astfel un dialog 
bazat pe respect pe tema donării; acest lucru va avea ca rezultat creşterea 
numărului donatorilor care îşi dau consimţământul şi, prin urmare, reducerea 
listelor de aşteptare;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 75
Punctul 6a (nou)

6a. consideră că recunoaşterea nevoilor rudelor donatorului decedat este esenţială; 
subliniază importanţa acordării timpului necesar pentru ca rudele să îşi poată lua 
bun rămas în mod respectuos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Or. en
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Amendament depus de Maciej Marian Giertych

Amendamentul 76
Punctul 6a (nou)

6a. consideră că este necesar să se asigure că în niciun moment cererea de organe nu 
trebuie să influenţeze definiţia morţii;

Or. en

Amendament depus de Maciej Marian Giertych

Amendamentul 77
Punctul 6b (nou)

6b. consideră inadecvată implicarea anesteziştilor în prelevarea organelor persoanelor 
decedate;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 78
Punctul 6a (nou)

6a. observă de asemenea că, în vederea asigurării identificării rapide a organelor, este 
important ca persoanele care nu pot fi donatori să fie încurajate să deţină asupra 
lor o cartelă care să ateste acest lucru;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 79
Punctul 6b (nou)

6b. recunoaşte că biotehnologia oferă deja soluţii privind riscul respingerii organelor 
transplantate, de exemplu prin tratamente care reduc rata respingerii, contribuind 
astfel la creşterea numărului de organe disponibile, ceea ce permite medicilor să 
trateze sau să prevină respingerea; afirmă că aceasta ar contribui la promovarea 
includerii „donatorilor marginali” în baza de donatori, reducând riscurile legate de 
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programele care includ astfel de donatori;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 80
Punctul 7

7. consideră că, în timpul procesului de donare şi transplant, organele pot fi afectate 
într-un mod care le compromite viabilitatea, ceea ce contribuie la criza de organe, 
iar restricţiile privind donarea altruistă în timpul vieţii sunt determinate de 
preocupările privind siguranţa donatorului; invită Comisia să încurajeze cercetarea 
fundamentală şi clinică în domeniul tehnicilor şi produselor care limitează daunele 
provocate organelor în timpul procesului de donare şi transplant, precum şi cu 
privire la procedurile de îmbunătăţire a siguranţei donării în timpul vieţii; 

Or. es

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 81
Punctul 7

7. recunoaşte că cercetările inovatoare privind celulele stem adulte au dus deja la 
progrese importante privind repararea organelor şi înlocuirea cu organe 
compatibile pentru pacient, eliminând riscul respingerii care există în cazul 
transplantului de organe; prin urmare (text eliminat) solicită Comisiei să promoveze 
cercetările în această direcţie, care în Europa sunt în general efectuate de către IMM-
uri în curs de dezvoltare din domeniul biotehnologiei, în cadrul structurilor culturale şi 
etice constituite în statele membre;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 82
Punctul 7

7. consideră că în viitor biotehnologia bazată pe celulele stem adulte poate oferi 
cercetătorilor posibilitatea de genera organe din ţesuturile existente, fie chiar de la 
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pacienţii respectivi, fie de la alţi donatori de ţesuturi; solicită Comisiei să promoveze 
cercetările în această direcţie, care în Europa sunt în general efectuate de către IMM-
uri în curs de dezvoltare din domeniul biotehnologiei, în cadrul structurilor culturale şi 
etice constituite în statele membre;

Or. en

Amendament depus de Alojz Peterle

Amendamentul 83
Punctul 7

7. consideră că în viitor, în condiţiile în care se garantează trasabilitatea şi 
transparenţa, biotehnologia poate oferi cercetătorilor posibilitatea de genera organe 
din ţesuturile existente, fie chiar de la pacienţii respectivi, fie de la alţi donatori de 
ţesuturi; solicită Comisiei să promoveze cercetările în această direcţie, care în Europa 
sunt în general efectuate de către IMM-uri în curs de dezvoltare din domeniul 
biotehnologiei, în cadrul structurilor culturale şi etice constituite în statele membre;

Or. sl

Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 84
Punctul 7

7. consideră că în viitor biotehnologia poate oferi cercetătorilor posibilitatea de genera 
organe din ţesuturile existente, fie chiar de la pacienţii respectivi, fie de la alţi donatori 
de ţesuturi; solicită Comisiei să promoveze cercetările în această direcţie, care în 
Europa sunt în general efectuate de către IMM-uri în curs de dezvoltare din domeniul 
biotehnologiei, în cadrul structurilor culturale şi etice constituite în statele membre, 
precum şi prin Carta drepturilor fundamentale şi prin Convenţia Consiliului 
Europei privind drepturile omului şi biomedicina;

Or. en
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Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 85
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază că aspectele principale privind donarea şi transplantul de organe sunt 
diferite de cele privind, de exemplu, donarea de sânge, celule şi ţesuturi, deoarece 
donarea de sânge, celule şi ţesuturi ţine de reducerea şi eliminarea riscurilor, spre 
deosebire de donarea şi de transplantul de organe, care ţin de gestionarea riscurilor 
la nivelul fiecărui pacient; de asemenea, subliniază că orice iniţiativă UE privind 
calitatea şi siguranţa trebuie să fie o iniţiativă privind calitatea şi siguranţa realizată 
doar prin intermediul evaluării rezultatelor posttransplant;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 86
Punctul 7a (nou)

7a. solicită Comisiei să promoveze ameliorarea tratamentelor existente pentru a facilita 
şi îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor care necesită transplanturi de organe;

Or. en

Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 87
Punctul 8

eliminat

Or. en

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 88
Punctul 8

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe: subliniază că 
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orice exploatare comercială a organelor (text eliminat) este lipsită de etică şi
contravine celor mai elementare valori umane; de asemenea, încalcă articolul 21 din 
Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina şi este interzisă în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 89
Punctul 8

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe: subliniază că 
orice exploatare comercială a organelor (text eliminat) este lipsită de etică, contravine 
celor mai elementare valori umane, încalcă articolul 21 din Convenţia privind 
drepturile omului şi biomedicina şi este interzisă în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 90
Punctul 8

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe: subliniază că 
orice exploatare comercială a organelor (text eliminat) este lipsită de etică, contravine 
celor mai elementare valori umane, încalcă articolul 21 din Convenţia privind 
drepturile omului şi biomedicina şi este interzisă în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 91
Punctul 8

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe: subliniază că 
orice exploatare comercială a organelor (text eliminat) este lipsită de etică, contravine 
celor mai elementare valori umane, încalcă articolul 21 din Convenţia privind 
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drepturile omului şi biomedicina şi este interzisă în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 92
Punctul 8

8. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul ilegal de organe; 
subliniază că orice exploatare comercială a organelor care blochează accesul echitabil 
la transplanturi este lipsită de etică, contravine celor mai elementare valori umane, 
încalcă articolul 21 din Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina şi este 
interzisă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale 
a UE;

Or. hu

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik

Amendamentul 93
Punctul 8a (nou)

8a. solicită Comisiei şi statelor membre să ia măsuri pentru a împiedica  „turismul
pentru transplanturi”, prin schimbul de informaţii dintre organizaţiile existente de 
schimb de organe privind înscrierile pe liste de aşteptare, pentru a se evita 
înscrierile multiple;

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 94
Punctul 9

9. solicită Comisiei şi statelor membre să ia măsuri pentru a împiedica „turismul pentru 
transplanturi”, ca de exemplu elaborarea de orientări pentru a-i proteja pe donatorii cei 
mai săraci şi mai vulnerabili, astfel încât să nu cadă victime traficului de organe, 
precum şi adoptarea de măsuri care să ducă la creşterea numărului de organe procurate 
în mod legal; solicită Comisiei şi statelor membre să găsească soluţii pentru cetăţenii 
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europeni care au primit un transplant ilegal, în cadrul Comunităţii sau în ţările 
terţe; solicită Comisiei să promoveze în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi 
justiţie, o abordare comună care îşi propune să colecteze informaţii privind legislaţiile 
naţionale în domeniul traficului de organe şi să identifice principalele probleme şi 
eventualele soluţii; în acest scop, subliniază că ar trebui instituit un sistem de urmărire 
a circulaţiei transfrontaliere a materialului uman şi de stabilire a persoanelor 
responsabile;

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 95
Punctul 9

9. solicită Comisiei şi statelor membre să ia măsuri pentru a împiedica „turismul pentru 
transplanturi”, ca de exemplu elaborarea de orientări pentru a-i proteja pe donatorii cei 
mai săraci şi mai vulnerabili, astfel încât să nu cadă victime traficului de organe, 
precum şi adoptarea de măsuri care să ducă la creşterea numărului de organe procurate 
în mod legal; solicită Comisiei să promoveze în cadrul spaţiului de libertate, securitate 
şi justiţie, o abordare comună care îşi propune să colecteze informaţii privind 
legislaţiile naţionale în domeniul traficului de organe şi să identifice principalele 
probleme şi eventualele soluţii;  în acest scop, subliniază că ar trebui instituit un 
sistem de urmărire a circulaţiei (text eliminat) materialului uman şi de stabilire a 
persoanelor responsabile;

Or. fr

Amendament depus de Alojz Peterle

Amendamentul 96
Punctul 9

9. solicită Comisiei şi statelor membre să ia măsuri pentru a împiedica „turismul pentru 
transplanturi”, ca de exemplu elaborarea de orientări pentru a-i proteja pe donatorii cei 
mai săraci şi mai vulnerabili, astfel încât să nu cadă victime traficului de organe, 
precum şi adoptarea de măsuri care să ducă la creşterea numărului de organe procurate 
în mod legal; solicită Comisiei să promoveze în cadrul spaţiului de libertate, securitate 
şi justiţie, o abordare comună care îşi propune să colecteze informaţii privind 
legislaţiile naţionale în domeniul traficului de organe şi să identifice principalele 
probleme şi eventualele soluţii;  în acest scop, subliniază că ar trebui instituit un 
sistem de urmărire a circulaţiei transfrontaliere a părţilor corpului uman destinate 
scopurilor medicale şi de stabilire a persoanelor responsabile;
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Or. sl

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 97
Punctul 9a (nou)

9a. solicită statelor membre să creeze registre naţionale în care să fie menţionate toate 
organele transplantate, data şi locul explantului şi, respectiv, ale implantului 
organelor, precum şi orice transport legat de acestea, în vederea prevenirii traficului 
sau a transplanturilor ilegale de organe în cadrul Comunităţii sau în ţările terţe;

Or. en

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 98
Punctul 9a (nou)

9a. regretă că Europol nu a prezentat un studiu privind traficul de organe, afirmând că 
în UE nu au fost descoperite astfel de cazuri; concluzionează că, în mod evident, 
acesta este rezultatul unei activităţi superficiale;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 99
Punctul 10

10. solicită statelor membre să garanteze că anonimatul donatorului şi al primitorului 
este respectat;

Or. en
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Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 100
Punctul 10

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii în viaţă, atât din punct de 
vedere medical, cât şi psihologic şi social şi să se asigure că donarea de organe este 
efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia limitată strict la 
acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; îndeamnă statele 
membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste indemnizaţii;

Or. es

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 101
Punctul 10

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii şi să se asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără nicio altă plată decât 
compensaţia care să acopere cheltuielile rezonabile de călătorie, precum şi pierderile 
de venit şi cheltuielile legate de supravegherea copiilor, ocazionate de donarea de 
organe; îndeamnă statele membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste 
indemnizaţii;

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 102
Punctul 10

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii şi să se asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia 
limitată strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare şi să 
asigure păstrarea anonimatului donatorilor decedaţi şi în viaţă, care nu sunt legaţi 
genetic sau emoţional de primitor; îndeamnă statele membre să definească condiţiile 
în care se pot acorda aceste indemnizaţii;

Or. fr
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 103
Punctul 10

10. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs et à garantir que le don 
d'organes est fait par altruisme, volontairement, anonyme et non rémunéré, sans autre 
paiement qu'une compensation qui se limite strictement à dédommager des dépenses 
(suppression) dus à l'opération; presse les États membres de définir les conditions 
dans lesquelles une telle compensation peut être accordée;

Or. en

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 104
Punctul 10

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii şi să se asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia 
limitată strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; 
îndeamnă statele membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste 
indemnizaţii, deşi acestea nu ar trebui să ia forma unor despăgubiri, precum şi să 
elimine posibilitatea plăţilor directe dintre donatori şi primitori;

Or. it

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 105
Punctul 10

10. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii şi să se asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia 
limitată strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; 
îndeamnă statele membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste 
indemnizaţii şi prin care se asigură că donarea de organe continuă să aibă un 
caracter strict necomercial;

Or. en
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Amendament depus de Alessandro Foglietta

Amendamentul 106
Punctul 10a (nou)

10a. solicită, în ceea ce priveşte donarea de către persoanele în viaţă, acordarea unui 
sprijin adecvat medical, psihologic şi tehnic, dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare clinică a stării de sănătate a primitorilor şi a donatorilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru ca donatorii şi, eventual, familiile acestora să poată să 
rămână în spital în perioada necesară recuperării postoperatorii; 

Or. it

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 107
Titlul -11 (nou)

-11. EFICIENŢA ŞI ACCESIBILITATEA  SISTEMELOR DE TRANSPLANT  

Or. en

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 108
Punctul 11

eliminat

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 109
Punctul 11

11. ia act de faptul că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
activităţilor de transplant şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară (text eliminat); recomandă ferm crearea de registre naţionale de 
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monitorizare a situaţiei donatorilor în viaţă şi de registre pentru monitorizarea 
situaţiei pacienţilor care au beneficiat de transplant; subliniază importanţa 
comparatibilităţii datelor din statele membre UE;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 110
Punctul 11

11. ia act de faptul că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
procedurilor de transplant şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară, nu există un sistem cuprinzător care să colecteze datele privind 
diferitele tipuri de transplant şi rezultatele acestora; susţine ferm crearea de registre 
naţionale şi internaţionale de donatori în viaţă, de registre pentru monitorizarea 
situaţiei donatorilor şi de registre pentru monitorizarea situaţiei pacienţilor care au 
beneficiat de transplant;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 111
Punctul 11

11. ia act de faptul că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
procedurilor de transplant şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară, nu există un sistem cuprinzător care să colecteze datele privind 
diferitele tipuri de transplant şi rezultatele acestora; susţine ferm crearea de registre 
naţionale de proceduri de transplant, dar şi întocmirea unui registru care să 
urmărească situaţia pacienţilor care au suferit transplanturi;

Or. es
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Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 112
Punctul 11

11. ia act de faptul că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
procedurilor de transplant şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară, nu există un sistem cuprinzător care să colecteze datele privind 
diferitele tipuri de transplant şi rezultatele acestora; susţine ferm crearea de registre 
naţionale şi internaţionale de donatori în viaţă, dar şi întocmirea unui registru al 
situaţiei post-transplant, care trebuie actualizat în mod constant;

Or. en

Amendament depus de Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Cristina
Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 113
Punctul 11a (nou)

11a. solicită Comisiei să recomande statelor membre anumite orientări în ceea ce 
priveşte înscrierea în registre, pentru a asigura că persoanele înscrise furnizează 
anumite informaţii privind antecedentele medicale şi pentru a asigura calitatea şi 
siguranţa organelor donatorului, deoarece înscrierea nu reprezintă simplul act de a 
înregistra un nume, aceasta implicând consecinţe atât pentru donator, cât şi pentru 
primitor; 

Or. en

Amendament depus de Alessandro Foglietta

Amendamentul 114
Punctul 11a (nou)

11a. solicită Comisiei să stabilească la nivel european un centru de coordonare, cu 
sarcina de a localiza în mod rapid organe, în special pentru pacienţii aflaţi în 
situaţii dificile care necesită transplant ( de ex. pacienţi care sunt hiperimuni, 
pacienţi cu antigeni rari, pacienţi care suferă de afecţiuni vasculare acute etc.) şi de 
a schimba informaţii şi bune practici cu privire la aceste tipuri de pacienţi; 

Or. it
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 115
Punctul 12

eliminat

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 116
Punctul 12

12. invită Comisia să faciliteze elaborarea unui nucleu de norme tehnice şi etice pentru 
gestionarea aspectelor legate de siguranţa, calitatea şi eficacitatea donării de organe 
în contextul donării şi al transplantului, ce poate constitui un model pentru statele 
membre;  solicită Comisiei să pună bazele unui mecanism UE care să promoveze 
activităţile de coordonare a donării şi transplantului de organe între statele membre;

Or. fr

Amendament depus de Alojz Peterle

Amendamentul 117
Punctul 12

12. invită Comisia să faciliteze elaborarea unui nucleu de norme tehnice şi etice pentru 
gestionarea aspectelor legate de siguranţa, calitatea şi eficacitatea părţilor corpului 
uman pentru transplant, ce poate constitui un model pentru statele membre;  solicită 
Comisiei să pună bazele unui mecanism UE care să promoveze activităţile de 
coordonare a donării şi transplantului de organe între statele membre;

Or. sl
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 118
Punctul 13

13. consideră că un avantaj suplimentar al colaborării între statele membre UE, care nu 
este suficient pus în lumină în comunicarea Comisiei, este potenţialul benefic al 
schimbului de organe între statele membre UE în cadrul oportunităţilor medicale şi 
tehnice; subliniază rezultatele pozitive ale sistemelor internaţionale, cum ar fi 
Eurotransplant şi Scandiatransplant; consideră că schimbul de organe poate fi foarte 
util, mai ales în cazul procedurilor de transplant dificile (cum ar fi cazurile pacienţilor 
sensibilizaţi sau cazurile urgente);

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 119
Punctul 13

13. consideră că un avantaj suplimentar al colaborării între statele membre UE, care nu 
este suficient pus în lumină în comunicarea Comisiei, este potenţialul benefic al 
schimbului de organe între statele membre UE, având în vedere limitările geografice 
ale acestor schimburi şi efectele potenţiale asupra viabilităţii organelor; consideră că 
schimbul de organe poate fi foarte util, mai ales în cazul pacienţilor aflaţi în situaţii 
speciale, pentru care este dificil să se găsească un donator corespunzător;

Or. es

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 120
Punctul 13

13. consideră că un avantaj suplimentar al colaborării între statele membre UE, care nu 
este suficient pus în lumină în comunicarea Comisiei, este potenţialul benefic al 
schimbului de organe între statele membre UE în ceea ce priveşte oportunităţile 
medicale şi tehnice; consideră că schimbul de organe poate fi foarte util, mai ales în 
cazul procedurilor de transplant dificile;

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

Amendamentul 121
Punctul 13a (nou)

13a. invită Comisia să realizeze în colaborare cu statele membre un studiu privind toate 
aspectele legate de transplantul de organe de care beneficiază cetăţenii 
neresortisanţi UE care sunt rezidenţi ai statelor membre şi să elaboreze un cod de 
conduită care să cuprindă regulile şi condiţiile conform cărora organele care provin 
de la donatori decedaţi din UE să poată fi alocate rezidenţilor neresortisanţi ai UE; 

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 122
Punctul 14

14. recunoaşte că asigurarea calităţii şi siguranţei donării şi transplantului de organe este 
de o importanţă vitală;  subliniază că această îmbunătăţire va avea un impact notabil 
asupra reducerii riscurilor asociate transplantului, reducând astfel efectele adverse; 
recunoaşte că acţiunile în direcţia calităţii şi siguranţei ar putea avea un efect asupra 
numărului de organe disponibile şi viceversa; solicită Comisiei să sprijine statele 
membre să-şi dezvolte capacitatea de a crea şi ameliora regulamente naţionale şi un 
cadru de reglementare pentru creşterea calităţii şi siguranţei;

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 123
Punctul 14

14. recunoaşte că îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei donării şi transplantului de organe 
este de o importanţă vitală;  subliniază că această îmbunătăţire va avea un impact 
notabil asupra reducerii riscurilor asociate transplantului, reducând astfel efectele 
adverse; recunoaşte că acţiunile în direcţia calităţii şi siguranţei ar putea avea un efect 
asupra numărului de organe disponibile şi viceversa; solicită Comisiei să sprijine 
statele membre să-şi dezvolte capacitatea de a crea şi ameliora regulamente naţionale 
şi un cadru de reglementare pentru creşterea calităţii şi siguranţei, fără ca aceasta să 
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aibă un impact negativ asupra disponibilităţii organelor de transplant;

Or. es

Amendament depus de Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 124
Punctul 15

eliminat

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 125
Punctul 15

15. recomandă ca fiecare spital care are o secţie de terapie intensivă să poată iniţia un 
proces de donare, de care să fie responsabil un membru important al personalului 
care să dezvolte un program proactiv de identificare a donatorilor; evidenţiază faptul 
că în fiecare spital implicat în procesul de donare, ar trebui să se elaboreze programe 
continue de îmbunătăţire a calităţii, realizate în comun de specialişti în terapie 
intensivă şi coordonatorul de transplanturi din spital; 

Or. es

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 126
Punctul 15

15. evidenţiază faptul că în fiecare spital unde există posibilitatea de donare şi transplant 
de organe ar trebui să se elaboreze programe de îmbunătăţire a calităţii, realizate în 
comun de specialişti în terapie intensivă şi de coordonatorul de transplanturi din spital 
şi ar trebui numit un responsabil pentru donarea de organe;

Or. hu
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 127
Punctul 16

16. subliniază necesitatea bunei cooperări dintre corpul medical şi autorităţile 
responsabile, întrucât aduce un plus de valoare; solicită Comisiei să favorizeze 
alianţele dintre organizaţiile naţionale pentru transplanturi din statele membre, ceea ce 
implică cooperarea la nivel juridic, etic şi tehnic; recunoaşte că în medicina 
transplanturilor există situaţii care nu pot fi rezolvate în mod corespunzător în statele 
membre cu o bază de donatori limitată; este încredinţat de avantajele clare pe care le-
ar putea aduce cooperarea europeană, în special pentru statele membre mici;

Or. en

Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 128
Punctul 16a (nou)

16a. solicită crearea unei cărţi europe de donator de organe, care să completeze sistemele 
naţionale existente;

Or. en

Amendament depus de Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 129
Punctul 17

17. consideră că este necesară o cooperare internaţională pentru a promova 
disponibilitatea şi siguranţa organelor; la aceasta pot contribui normele generale 
care reglementează cele mai bune practici medicale, tehnicile de diagnosticare şi de 
conservare; solicită statelor membre să promoveze în mod activ o astfel de cooperare 
şi să aplice acest sistem de norme generale;  

Or. en
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Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 130
Punctul 17

17. consideră că este necesară o cooperare internaţională pentru a promova donarea de 
organe, în vederea sprijinirii creşterii donărilor de organe în cel mai înalt grad posibil 
şi a asigurării unui acces egal la transplanturi; solicită statelor membre să promoveze 
în mod activ o astfel de cooperare pentru a lărgi accesul cetăţenilor la aceste proceduri 
terapeutice; îndeamnă statele membre să elaboreze un cod de conduită care să 
cuprindă regulile şi condiţiile conform cărora organele care provin de la donatori 
decedaţi din UE să poată fi alocate rezidenţilor neresortisanţi ai UE;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 131
Titlul -18 (nou)

-18. CREŞTEREA GRADULUI DE SENSIBILIZARE A OPINIEI PUBLICE

Or. en

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 132
Punctul 18

18. subliniază că informaţiile privind donarea şi transplantul de organe ar trebui 
furnizate într-un mod transparent, imparţial şi voluntar, luând în considerare nu 
doar aspectele privind donările de organe, şi anume faptul că donarea poate implica 
donarea mai multor organe, precum şi donări de ţesuturi, ci şi temerile şi 
eventualele abuzuri;

Or. en
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Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 133
Punctul 18

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, întrucât aceasta poate facilita identificarea donatorilor de 
organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; prin urmare, solicită Comisiei, 
statelor membre şi societăţii civile să sporească în mod considerabil promovarea 
donării de organe, în special în rândul tinerilor, în şcoli; recomandă, în această 
privinţă, apelarea la personalităţi cunoscute (cum ar fi sportivi şi sportive) şi 
utilizarea pachetelor educaţionale; de asemenea, recomandă crearea unei  linii de 
asistenţă telefonică în fiecare stat membru, pentru a răspunde la întrebările 
cetăţenilor şi ale presei; 

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 134
Punctul 18

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, prin intermediul campaniilor şi a unor date clare, 
independente, obiective şi imparţiale, întrucât aceasta poate facilita identificarea 
donatorilor de organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; solicită să fie 
examinată posibilitatea promovării donării de organe (text eliminat) în cadrul unor 
categorii specifice de populaţie (de ex. studenţi, adolescenţi, tineri);

Or. fr

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 135
Punctul 18

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, întrucât aceasta poate facilita identificarea donatorilor de 
organe şi să reducă numărul de refuzuri de donare, sporind astfel numărul de organe 
disponibile; accentuează ideea că promovarea donării de organe ar trebui întreprinsă în 
cadrul unor categorii specifice de populaţie (de ex. studenţi, adolescenţi, tineri şi 
minorităţi) şi că ar trebui facilitată instruirea membrilor anumitor categorii 
profesionale care nu sunt direct implicaţi în proces (judecători, patologi şi 
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jurnalişti); 

Or. es

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 136
Punctul 18

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, întrucât aceasta poate facilita identificarea donatorilor de 
organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; accentuează ideea că 
informaţiile privind donarea de organe ar trebui furnizate, protejând în acelaşi timp 
liberul arbitru al persoanelor şi evitând exploatarea minorilor;

Or. en

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 137
Punctul 18

18. subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa donării de 
organe şi a transplanturilor, întrucât aceasta poate facilita identificarea donatorilor de 
organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; accentuează ideea că 
promovarea donării de organe ar trebui întreprinsă în cadrul unor categorii specifice de 
populaţie, formate în special din studenţi, adolescenţi, tineri şi din grupuri etnice, 
precum şi din grupuri de credincioşi;  

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 138
Punctul 18

18.       subliniază importanţa creşterii gradului de informare a publicului în privinţa 
necesităţii donării de organe şi a transplanturilor şi sprijină campaniile naţionale de 
sensibilizare în acest domeniu,  întrucât acestea pot facilita identificarea donatorilor 
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de organe, sporind astfel numărul de organe disponibile; accentuează ideea că 
promovarea donării de organe ar trebui întreprinsă în cadrul unor categorii specifice de 
populaţie (de ex. studenţi, adolescenţi, tineri);

Or. nl

Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 139
Punctul 18a (nou)

18a. subliniază că libera alegere de a dona sau nu un organ trebuie respectată şi că 
donarea de organe trebuie considerată un dar oferit de o fiinţă umană alteia; 
subliniază că acest lucru trebuie să se reflecte în limbajul folosit, evitându-se 
termenii economici, care sugerează considerarea organelor ca mărfuri disponibile 
pe piaţa internă; 

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 140
Punctul 18b (nou)

18b. solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze Ziua Mondială a Donatorilor şi 
recomandă adoptarea unor acţiuni care să sublinieze rezultatele pozitive şi 
importanţa transplantului; 

Or. en

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 141
Punctul 19

19. este încredinţat că informarea publicului atât la nivel local, cât şi la nivel regional, este 
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un mod foarte eficace de a mări numărul de organe disponibile;  solicită Comisiei, 
statelor membre şi organizaţiilor societăţii civile, bisericilor şi comunităţilor 
religioase să ia parte la acest efort de sensibilizare a publicului în chestiunea donării 
de organe, ţinând cont totodată de particularităţile culturale ale fiecărui stat membru;  
recunoaşte că este important să se amelioreze abilităţile de comunicare ale cadrelor 
medicale, de exemplu prin elaborarea de orientări privind informarea; exprimă 
necesitatea unei atitudini profesionale faţă de experţii în comunicare, precum şi 
necesitatea consultării acestora; ar trebui acordată o atenţie deosebită atât conţinutului 
mesajului, cât şi celor mai bune modalităţi de a trata chestiunile cele mai 
controversate;

Or. en

Amendament depus de Daciana Octavia Sârbu

Amendamentul 142
Punctul 19

19. este încredinţat că informarea publicului atât la nivel local, cât şi la nivel regional, este 
un mod foarte eficace de a mări numărul de organe disponibile; solicită Comisiei, 
statelor membre şi organizaţiilor societăţii civile să ia parte la acest efort de 
sensibilizare a publicului în chestiunea donării de organe, ţinând cont totodată de 
particularităţile culturale ale fiecărui stat membru; recunoaşte că este important să se 
amelioreze abilităţile de comunicare ale cadrelor medicale, de exemplu prin elaborarea 
de orientări privind informarea; subliniază importanţa rolului pe care îl au, în 
promovarea donării de organe, donatorii înscrişi în registre, care îşi conving rudele 
şi prietenii să devină, la rândul lor, donatori;  exprimă necesitatea unei atitudini 
profesionale faţă de experţii în comunicare, precum şi necesitatea consultării acestora;  
ar trebui acordată o atenţie deosebită atât conţinutului mesajului, cât şi celor mai bune 
modalităţi de a trata chestiunile cele mai controversate;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 143
Punctul 19

19. este încredinţat că informarea publicului atât la nivel local, cât şi la nivel regional, este 
un mod foarte eficace de a mări numărul de organe disponibile; solicită Comisiei, 
statelor membre şi organizaţiilor societăţii civile să ia parte la acest efort de 
sensibilizare a publicului în chestiunea donării de organe, ţinând cont totodată de 
particularităţile culturale ale fiecărui stat membru; recunoaşte că este important să se 
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amelioreze abilităţile de comunicare ale cadrelor medicale, de exemplu prin elaborarea 
de orientări privind informarea; exprimă necesitatea unei atitudini profesionale faţă de 
experţii în comunicare, precum şi necesitatea consultării acestora; ar trebui acordată o 
atenţie deosebită atât conţinutului mesajului, cât şi celor mai bune modalităţi de a trata 
chestiunile cele mai controversate; subliniază importanţa întâlnirilor periodice cu 
presa pentru promovarea rezultatelor pozitive şi a importanţei transplantului; 

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 144
Punctul 20

20. solicită Comisiei să sprijine cercetarea în domeniul donării şi transplantului de organe 
pe teritoriul naţional pentru a aborda impactul etniei, ţării de origine, religiei, nivelului 
de educaţie şi mediului socio-economic asupra deciziei de a dona organe;  solicită 
Comisiei şi statelor membre să difuzeze rapid rezultatele cercetării, în vederea 
informării publicului şi a schimbării prejudecăţilor; atrage atenţia asupra necesităţii 
de a răspândi o cultură a donării printre cetăţenii altor ţări, având alte religii şi 
tradiţii culturale, prin elaborarea unor campanii de popularizare şi informare 
destinate unor grupuri specifice; 

Or. es

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 145
Punctul 20

20. solicită Comisiei să sprijine cercetarea în domeniul donării şi transplantului de organe 
pe teritoriul naţional pentru a aborda impactul etniei, ţării de origine, religiei, nivelului 
de educaţie şi mediului socio-economic asupra deciziei de a dona organe; solicită 
Comisiei şi statelor membre să difuzeze rapid rezultatele cercetării, în vederea 
informării publicului şi a schimbării prejudecăţilor; subliniază importanţa folosirii 
acestor rezultate în cadrul unor campanii concepute pentru anumite grupuri;

Or. en
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Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 146
Punctul 20a (nou)

20a. susţine crearea unei „linii de asistenţă telefonică” privind tranplantul, cu un număr 
unic, la care să răspundă non stop personal format în mod corespunzător şi cu 
experienţă, care poate furniza rapid informaţii corecte şi pertinente (medicale, 
juridice) tuturor părţilor implicate;

Or. en

Amendament depus de Alessandro Foglietta

Amendamentul 147
Punctul 20a (nou)

20a. solicită alocarea de fonduri specifice pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a 
sprijini şi disemina cercetarea biotehnologică, în special în ceea ce priveşte 
transplantul de ţesuturi şi cultivarea celulelor în scopul refacerii organelor afectate;

Or. it

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 148
Titlul -21 (nou)

-21. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI

Or. en

Amendament depus de Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 149
Punctul -21a (nou)

-21a. solicită Comisiei să aloce fonduri, în cadrul celui de-al şaptelea program-cadru, 
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pentru promovarea cercetării privind unele tehnici de diagnosticare mai bune şi mai 
sensibile, prin care să se descopere rapid şi eficient boli grave cum ar fi HIV/SIDA, 
hepatita şi altele, deoarece un aspect important al transplantului este asigurarea 
protecţiei faţă de diverşi factori negativi sau agenţi prezenţi în organele 
donatorului; 

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Lambert van 
Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 150
Punctul 21

21. recunoaşte necesitatea de a monitoriza şi a evalua starea posttransplant şi postdonare;  
subliniază că ar trebui promovată o metodologie comună de analiză a datelor în 
rândul statelor membre care să permită obţinerea comparabilităţii optime a 
rezultatelor;

Or. en

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 151
Punctul 21

21. recunoaşte necesitatea de a monitoriza şi a evalua situaţia de după transplant;  
subliniază că ar trebui promovată o metodologie comună în rândul statelor membre, pe 
baza celor mai bune practici folosite la ora actuală, în vederea obţinerii unor 
rezultate optime;

Or. fr

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 152
Punctul 21

21. recunoaşte necesitatea de a monitoriza şi a evalua situaţia de după transplant;  
subliniază că ar trebui promovată o metodologie comună în rândul statelor membre în 
vederea obţinerii unor rezultate comparabile între ţări; 
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Or. es

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 153
Punctul 21a (nou)

21a. solicită statelor membre să extindă perioadele de monitorizare a pacienţilor care au 
beneficiat de transplant, de la 9 la 12 luni, la mai mulţi ani, sau, de preferinţă, pe 
durata vieţii pacientului şi/sau a funcţionării organului grefat;

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 154
Titlul -22 (nou)

-22. TRAFICUL DE ORGANE

Or. en

Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 155
Punctul -22a (nou)

-22a. atrage atenţia asupra legăturii dintre lipsa de organe şi traficul de organe: traficul 
de organe afectează credibilitatea sistemului în opinia voluntarilor potenţiali şi a 
donatorilor neremuneraţi; subliniază că orice exploatare comercială a organelor, 
care împiedică accesul echitabil la transplant, este lipsită de etică; pune accentul pe 
faptul că donarea de organe din motive financiare transformă organul, care 
reprezintă un dar, într-o simplă marfă; aceasta constituie o încălcare a demnităţii 
umane şi trebuie interzisă; principiul care interzice comercializarea corpului uman
este exprimat în articolul 3 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE şi 
în articolul 12 din Convenţia privind drepturile omului; 

Or. en
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Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 156
Punctul -22b (nou)

-22b. consideră că, pentru a lupta împotriva traficului de organe din cele mai sărace 
regiuni ale lumii, trebuie adoptată o strategie pe termen lung de eradicare a 
inegalităţilor sociale care stau la baza unor asemenea practici; subliniază că, pentru 
a lupta împotriva practicii de vindere a organelor pentru bani (în special în ţările în 
curs de dezvoltare), trebuie stabilite mecanisme care să asigure trasabilitatea, pentru 
a se împiedica introducerea acestor organe pe teritoriul Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 157
Punctul -22c (nou)

-22c. solicită Comisiei şi Europol să îmbunătăţească monitorizarea cazurilor de trafic de 
organe; 

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 158
Punctul -22d (nou)

-22d. solicită statelor membre să adopte măsurile necesare pentru a împiedica companiile 
de asigurări să ramburseze costurile ocazionate de obţinerea unui transplant ilegal 
de organe;

Or. en
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Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 159
Punctul 22

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi Consiliului Europei,
parlamentelor statelor membre.

Or. en
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