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Darovanje in presajanje organov: politični ukrepi na ravni EU
(2007/2210(INI))

Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 1
Alinea 3 a (novo)

– ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24.
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 2
Alinea 3 b (novo)

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12.
julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij,
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 3
Alinea 3 c (novo)

– ob upoštevanju Direktive 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o 4.
aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 4
Alinea 5 a (novo)

– ob upoštevanju poročila Sveta Evrope o reševanju pomanjkanja organov: sedanje 
stanje in strategije za povečanje darovanja organov (1999),

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 5
Alinea 5 b (novo)

– ob upoštevanju poročila Sveta Evrope o napotkih za zagotavljanje varnosti in 
kakovosti organov, tkiv in celic1,

Or. en

                                               
1Druga izdaja, 2004.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis in 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava A

A. ker potrebe po presajanju organov v Evropi neprestano naraščajo in so že večje od 
števila darovanih organov; ker se čakalni seznami kljub porastu števila darovalcev 
niso skrajšali,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava A

A. ker potrebe bolnikov po presajanju organov v Evropi niso izpolnjene zaradi 
omejenega števila razpoložljivih organov tako umrlih kot nesebičnih živih 
darovalcev,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava A

A. ker potrebe bolnikov po presajanju organov v Evropi niso izpolnjene in je 
povpraševanje po organih preseglo ponudbo organov tako umrlih kot (črtano) živih 
darovalcev,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava A a (novo)

Aa. ker je treba poudariti, da so med različnimi vrstami organov velike razlike,
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava B

B. ker se trgovina z organi, komercializacija in presaditveni turizem naglo razraščajo 
in ker obstaja povezava med pomanjkanjem organov ter trgovino z njimi; ker je o 
trgovini z organi potrebnih več podatkov,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava B

B. ker je treba zbrati natančne in izčrpne podatke o trgovini s človeškimi organi v 
Evropski uniji ter dokaze o hitrem razvoju komercializma in presaditvenega turizma,

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava B

B. ker so zdaj na voljo podatki o trgovini s človeškimi organi ter dokazi o hitrem razvoju 
komercializma in presaditvenega turizma, kar ni v skladu s spoštovanjem 
človekovega dostojanstva,

Or. sl
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker je presajanje organov edini način zdravljenja, ki je na voljo ob dokončni 
odpovedi organov, kot so jetra, pljuča in srce, in ker je tako zdravljenje pri dokončni 
ledvični odpovedi stroškovno najučinkovitejše; ker je mogoče s presaditvijo organa 
rešiti življenje in izboljšati njegovo kakovost,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava E

E. ker obstajajo med državami članicami in v državah samih velike razlike v številu 
presaditev, virih organov (živi ali umrli darovalci) ter celo neskladja v zahtevah glede 
kakovosti in varnosti darovanja in presajanja organov, hkrati pa se organizacijski 
pristop k presajanju od države do države razlikuje, kar je v EU privedlo do neenotnih 
standardov,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava E

E. ker obstaja med državami članicami in znotraj njih odstopanje v številu presaditev, 
virih organov (živi ali umrli darovalci) ter zahtevah glede kakovosti in varnosti 
darovanja in presajanja organov, hkrati pa se organizacijski pristop k presajanju od 
države do države razlikuje, kar je v EU privedlo do neenotnih standardov,

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava E a (novo)

Ea. ker se pravni sistemi v državah članicah razlikujejo (privolitev, zavrnitev) in izkušnje 
različnih držav članic kažejo, da ima pravni sistem le majhen vpliv na število 
darovalcev,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava F

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava F

F. ker presajanje organov omogoča reševanje življenj in ponuja boljšo kakovost življenja 
(črtano),

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava F

F. ker presajanje organov med drugim omogoča reševanje življenj, v večini primerov 
boljšo kakovost življenja ter v večini primerov najboljše razmerje med stroški in 
koristmi,
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava F

F. ker presajanje organov omogoča reševanje življenj in boljšo kakovost življenja, poleg 
tega da ponuja boljše razmerje med stroški in koristmi kot druge vrste zdravljenja,

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava F a (novo)

Fa. ker presaditev v mnogih primerih lahko nadomesti le intenzivna nega, ki je za 
bolnika neprijetna in bremeni zdravstveni sistem ter družino in negovalce bolnikov,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava H

H. ker obstaja pri presaditvi organov za zdravljenje tveganje prenosa nalezljivih in drugih 
bolezni,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava H

H. ker obstaja pri uporabi organov za zdravljenje, podobno kot pri uporabi drugih 
bioloških izdelkov, tveganje prenosa nalezljivih in drugih bolezni,
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava I

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava I

I. ker se med državami članicami že izmenjuje veliko organov in že obstajajo različne 
evropske organizacije za izmenjavo organov, 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava I a (novo)

Ia. ker obstoječe izkušnje (npr. španski model, belgijski projekt GIFT ter projekta 
DOPKI in Alliance-O) kažejo, da so rezultati dobri in jih je treba upoštevati,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava J

J. ker imajo ozaveščanje javnosti ter jasne, neodvisne, objektivne in nepristranske
informacije pomembno vlogo pri povečevanju pripravljenosti za darovanje organov,
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava J

J. ker imajo ozaveščanje javnosti ter jasne, izčrpne in nepristranske informacije 
pomembno vlogo pri povečevanju pripravljenosti za darovanje organov,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava J

J. ker imajo ozaveščanje javnosti (črtano), jasne in pozitivne informacije ter visoke 
izobraževalne in komunikacijske sposobnosti strokovnjakov pomembno vlogo pri 
povečevanju pripravljenosti za darovanje organov,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava J

J. ker imajo ozaveščanje javnosti ter jasne in pozitivne informacije pomembno vlogo pri 
povečevanju pripravljenosti za darovanje organov; ker bi bilo treba preučiti možnost, 
da se vsi polnoletni državljani držav članic avtomatsko registrirajo kot darovalci, 
razen če se izrecno odločijo, da nočejo biti registrirani;

Or. da
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 31
Odstavek 1

1. pozdravlja sporočilo Komisije o darovanju in presajanju organov: politični ukrepi na 
ravni EU, v katerem je predlagan integriran tristebrni pristop, ki je zelo cenjen;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 32
Odstavek 1

1. pozdravlja sporočilo Komisije o darovanju in presajanju organov: politični ukrepi na 
ravni EU zaradi predlaganih prihodnjih političnih ukrepov in prednostnih nalog v 
zvezi z darovanjem in presajanjem organov na evropski ravni; vendar obžaluje, da 
Komisija v sporočilu ne obravnava vprašanja odškodnine, namenjene darovalcem 
zaradi operacije, ki bi temeljilo na načelu prostovoljnega, brezplačnega, 
anonimnega in nesebičnega darovanja in zagotovilo kakovostno in varno 
darovanje;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 33
Naslov -2 (novo)

-2. PRAVNI INSTRUMENT

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 34
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki bo zagotavljal aktualno raven kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in distribucije 
organov po vsej EU; poudarja, da se morajo vse pobude EU na področju kakovosti 
in varnosti opirati zgolj na ocene rezultatov po presaditvi in vseeno poudarja, da 
prihodnji zakonodajni okvir ne sme čezmerno upravno obremeniti držav članic in 
ogroziti uporabe sedanjih primerov dobre prakse; (črtano)

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 35
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve glede kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in distribucije 
organov po vsej EU in sredstva, potrebna za uresničevanje teh zahtev glede 
kakovosti in varnosti; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
preprečevati presaditev neoptimalnih organov, ko gre za življenje; v tem primeru 
prevzame tveganje zaradi presaditve v takih okoliščinah skupina za presajanje, ki se 
posvetuje z bolnikom in/ali njegovo družino; prihodnji zakonodajni okvir prav tako 
ne sme čezmerno upravno obremeniti držav članic in ogroziti uporabe sedanjih 
primerov dobre prakse; (črtano)

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 36
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve za zagotovitev
kakovosti in varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in 
distribucije organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne 
sme dodatno upravno obremeniti držav članic ali ponudnikov storitev in ogroziti 
uporabe sedanjih primerov dobre prakse ali vsebovati zahtev, zaradi katerih bi se 
zmanjšalo število potencialnih in dejanskih darovalcev; poudarja, da mora novi 
zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti prizadevanje držav članic za doseganje 
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dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne da bi se pri tem preprečevala uvedba ali 
ohranitev strožjih ukrepov; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 37
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve glede kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in dodeljevanja
organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
povzročiti dodatnih stroškov ali upravno obremeniti držav članic ali ponudnikov 
storitev in ogroziti uporabe sedanjih primerov dobre prakse; poudarja, da mora novi 
zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti prizadevanje držav članic za doseganje 
dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne da bi se pri tem preprečevala uvedba ali 
ohranitev strožjih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 38
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve glede kakovosti in
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in distribucije 
organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
čezmerno upravno obremeniti držav članic in ogroziti uporabe sedanjih primerov 
dobre prakse ali dobre prakse, prilagojene lokalnim razmeram v državah članicah;
poudarja, da mora novi zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti prizadevanje držav 
članic za doseganje dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne da bi se pri tem 
preprečevala uvedba ali ohranitev strožjih ukrepov;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 39
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve glede kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in distribucije 
organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
čezmerno upravno obremeniti držav članic in ogroziti uporabe sedanjih primerov 
dobre prakse; poudarja, da mora novi zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti 
prizadevanje držav članic za doseganje dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne 
da bi se pri tem preprečevala uvedba ali ohranitev strožjih ukrepov; poudarja, da 
morajo imeti klinični zdravniki, če naj bi se obseg darovanja organov povečal, še 
naprej možnost, da na osnovi analize tveganj in koristi odločajo o uporabi organov 
za posamezne bolnike;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 40
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki mora določiti zahteve glede kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza (črtano) organov po 
vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme čezmerno upravno 
obremeniti držav članic in ogroziti uporabe sedanjih primerov dobre prakse; poudarja, 
da mora novi zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti prizadevanje držav članic za 
doseganje dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne da bi se pri tem preprečevala 
uvedba ali ohranitev strožjih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 41
Odstavek 2

2. pričakuje predlog direktive Komisije, ki bo določal zahteve glede kakovosti in 
varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, shranjevanja, prevoza in distribucije 
organov po vsej EU; vseeno poudarja, da prihodnji zakonodajni okvir ne sme 
čezmerno upravno obremeniti držav članic in ogroziti uporabe sedanjih primerov 
dobre prakse; poudarja, da mora novi zakonodajni dokument dopolniti in okrepiti 
prizadevanje držav članic za doseganje dejavne in učinkovite metode usklajevanja, ne 
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da bi se pri tem preprečevala uvedba ali ohranitev strožjih ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis in 
Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 42
Odstavek 2 a (novo)

2a. poudarja, da mora direktiva upoštevati napredek medicinske znanosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 43
Naslov -3 (novo)

-3. SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 44
Odstavek 3

3. je zaskrbljen, ker je človeških organov za presaditev na voljo premalo, da bi 
zadovoljili potrebe bolnikov; meni, da je zmanjšanje pomanjkanja organov glavni 
izziv, s katerim se soočajo države članice EU v zvezi s presajanjem organov; 
opozarja, da je trenutno na tisoče bolnikov vpisanih na čakalne sezname v Evropi, 
na katerih je stopnja umrljivosti zelo visoka;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 45
Odstavek 3

3. je zaskrbljen, ker je človeških organov za presaditev na voljo premalo, da bi 
zadovoljili potrebe bolnikov; priznava, da je veliko pomanjkanje darovalcev organov 
še vedno ključna ovira pri celovitem razvoju storitev presajanja in glavni izziv, s 
katerim se v zvezi s presajanjem organov srečujejo države članice EU; kljub temu 
ugotavlja, da mora dodeljevanje organov temeljiti na zdravstveni sposobnosti 
bolnika za sprejem organa in da je diskriminacija zaradi nezmožnosti, kot je 
Downov sindrom, ki ne vpliva na možnosti bolnika, da bo njegovo telo organ 
sprejelo, nesprejemljiva; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 46
Odstavek 3

3. je zaskrbljen, ker je človeških organov za presaditev na voljo premalo, da bi 
zadovoljili potrebe bolnikov; priznava, da je veliko pomanjkanje darovalcev in 
organov še vedno ključna ovira pri celovitem razvoju storitev presajanja in glavni 
izziv, s katerim se v zvezi s presajanjem organov srečujejo države članice EU;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 47
Odstavek 4

4. je seznanjen s pomembnimi razlikami v zvezi z viri organov (umrli ali živi darovalci) 
v EU, velikimi razlikami med državami članicami pri uspešnosti širjenja kroga 
darovalcev, neskladnostmi med državami članicami pri zahtevah glede kakovosti in 
varnosti (črtano), različnimi organizacijskimi pristopi k darovanju in presajanju 
organov ter razlikami v izobrazbi in usposobljenosti medicinskega in 
paramedicinskega osebja; meni, da neskladja delno pojasnjuje kombinacija kulturnih, 
etičnih, verskih, zgodovinskih (črtano), družbenih in pravnih dejavnikov; vseeno 
poudarja, da je odločilen dejavnik očitno to, kako poteka celoten postopek pred 
darovanjem in presaditvijo;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 48
Odstavek 4

4. je seznanjen s pomembnimi razlikami v zvezi z viri organov (umrli ali živi darovalci) 
v EU, velikimi razlikami med državami članicami pri uspešnosti širjenja kroga 
darovalcev, neskladnostmi med državami članicami pri zahtevah glede kakovosti in 
varnosti ter različnimi organizacijskimi pristopi k darovanju in presajanju organov; 
meni, da neskladja delno pojasnjuje kombinacija gospodarskih, strukturnih, 
upravnih, kulturnih, etičnih, verskih, zgodovinskih in družbenih dejavnikov; vseeno 
poudarja, da je odločilen dejavnik očitno to, kako poteka celoten postopek pred 
darovanjem in presaditvijo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 49
Odstavek 4

4. je seznanjen s pomembnimi razlikami v zvezi z viri organov (umrli ali živi darovalci) 
v EU, velikimi razlikami med državami članicami pri uspešnosti širjenja kroga 
darovalcev, neskladnostmi med državami članicami pri zahtevah glede kakovosti in 
varnosti ter različnimi organizacijskimi pristopi k darovanju in presajanju organov;
meni, da neskladja delno pojasnjuje kombinacija kulturnih, etičnih, verskih, 
zgodovinskih in družbenih dejavnikov; vseeno poudarja, da je odločilen dejavnik 
očitno to, kako poteka celoten postopek pred darovanjem in presaditvijo, kljub temu 
pa morajo politični ukrepi Unije na področju darovanja in presajanja organov, 
namenjeni zbliževanju med pristopi, temeljiti na etiki;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 50
Odstavek 4 a (novo)

4a. poudarja, da je darovanje organov darilo in da je zato pri iskanju rešitve za resno 
pomanjkanje organov izjemno pomembno spoštovati in varovati svobodo pri 



AM\707703SL.doc 17/52 PE400.651v02-00

SL

odločanju o tem, ali bo nekdo daroval organe ali ne;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 51
Odstavek 4 a (novo)

4a. zato trdno verjame, da imajo države članice EU veliko možnosti za delitev 
strokovnega znanja in izkušenj, na osnovi katerih se lahko poveča število darovalcev 
ter izenači dostop do presajanja v vsej EU; iz tega razloga pričakuje akcijski načrt 
Komisije za okrepljeno sodelovanje med članicami, ki bi
 povečal razpoložljivost organov, 
 izboljšal učinkovitost in dostopnost sistemov presaditev, 
 povečal javno ozaveščenost,
 zagotavljal kakovost in varnost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 52
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov v državah članicah in med njimi izredno pomembna; 
predlaga, da operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in 
logistično infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim 
sistemom porazdelitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 53
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni, zlasti pa na mednarodni ravni izredno 
pomembna; predlaga, da operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično 
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in logistično infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim 
sistemom porazdelitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 54
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni in mednarodni ravni izredno 
pomembna; predlaga, da operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično 
in logistično infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim 
sistemom porazdelitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 55
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na mednarodni in nacionalni ravni izredno 
pomembna; predlaga, da operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično 
in logistično infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim 
sistemom porazdelitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 56
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni ravni izredno pomembna; predlaga, da 
operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in logistično 
infrastrukturo, (črtano) podporo in ustrezno organizacijsko strukturo na bolnišnični 
in nadbolnišnični ravni, v kateri bo visoko usposobljeno osebje, s pravičnim in
učinkovitim sistemom porazdelitve in distribucije organov;
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 57
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni ravni izredno pomembna; predlaga, da 
operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in logistično 
infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim sistemom 
porazdelitve; poudarja, da je za zagotovitev pravičnega darovanja organov, tako pri 
dodelitvi kot tudi izvedbi, ter zajamčitev varnosti pred nalezljivimi boleznimi in 
drugimi nevarnostmi potrebna sledljivost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 58
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje dobro strukturiranih operativnih sistemov in 
spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni ravni izredno pomembna; predlaga, da 
operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in logistično 
infrastrukturo, psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim sistemom 
porazdelitve, ki zagotavlja pravičen dostop do presaditev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 59
Odstavek 5

5. zato poudarja, da sta oblikovanje neodvisnih dobro strukturiranih operativnih 
sistemov in spodbujanje uspešnih modelov na nacionalni ravni izredno pomembna;
predlaga, da operativni sistemi vključujejo ustrezen pravni okvir, tehnično in 
logistično infrastrukturo ter psihološko in organizacijsko podporo z učinkovitim 
sistemom porazdelitve;
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Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 60
Naslov -6 (novo)

-6. POVEČEVANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI ORGANOV

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 61
Odstavek -6 a (novo)

-6a. poudarja, da so države članice same odgovorne za svoj pravni model; ugotavlja, da v 
EU obstajata dva modela, ki imata različne oblike; meni, da ni treba prilagajati ali 
usklajevati pravnih sistemov; poziva države članice, naj v svoji zakonodaji uvedejo 
možnost določitve nacionalnega predstavnika, ki lahko odloča o darovanju po 
nekogaršnji smrti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 62
Odstavek 6

6. poziva države članice, da v celoti izkoristijo možnosti posmrtnega darovanja; zato jih 
poziva, naj čim več vlagajo v izboljšanje svojih organizacijskih sistemov z: 
 ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem medicinskega in 

paramedicinskega osebja, 
 finančno podporo bolnišnic pri zaposlovanju hišnih koordinatorjev 

presaditev (zdravniki na oddelkih intenzivne nege, ki jim pomaga medicinska 
ekipa), katerih naloga je aktivna določitev možnih darovalcev in stik z 
njihovimi družinami, 

 programi za izboljšanje kakovosti v vseh bolnišnicah ali skupinah bolnišnic v 
Evropi, kjer se pokažejo možnosti za darovanje organov;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 63
Odstavek 6

6. poziva države članice, da v celoti izkoristijo možnosti darovanja z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev darovalcev organov, zlasti s poenostavljenim 
postopkom privolitve v darovanje, ko so morebitni darovalci še živi, ki omogoča vpis 
v nacionalni register darovalcev prek interneta, in spodbujanjem usklajevanja 
darovalcev za presajanje v bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države članice, da 
preučijo spodbujanje darovanja živih darovalcev ter ocenijo uporabo organov 
„razširjenega kroga darovalcev“ ob upoštevanju vidikov kakovosti in varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 64
Odstavek 6

6. poziva države članice, da v celoti izkoristijo možnosti darovanja z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev darovalcev organov in spodbujanjem usklajevanja 
darovalcev za presajanje v bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države članice, da 
preučijo spodbujanje darovanja, ki bi bilo namenjeno živim darovalcem, ter ocenijo 
uporabo organov „razširjenega kroga darovalcev“ ob upoštevanju vidikov kakovosti in 
varnosti ter vrste organov;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 65
Odstavek 6

6. poziva države članice, da v celoti izkoristijo možnosti darovanja z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev darovalcev organov in spodbujanjem usklajevanja 
darovalcev za presajanje v bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države članice, da 
(črtano) ocenijo uporabo organov „razširjenega kroga darovalcev“ ob upoštevanju 
vidikov kakovosti in varnosti;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 66
Odstavek 6

6. poziva države članice, da v celoti izkoristijo možnosti darovanja z oblikovanjem 
učinkovitih sistemov za opredelitev darovalcev organov in spodbujanjem usklajevanja 
darovalcev za presajanje v bolnišnicah po vsej Evropi; poziva države članice, da 
preučijo spodbujanje darovanja živih darovalcev ter ocenijo uporabo organov 
„odvzetih na podlagi razširjenih meril“ ob upoštevanju vidikov kakovosti in varnosti;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 67
Odstavek 6

6. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 68
Odstavek 6 a (novo)

6a. ugotavlja, da se bodo zdravniki, ko se bo krog darovalcev razširil, verjetno pogosteje 
srečevali z zavračanjem organov in postopnim zmanjšanjem delovanja presajenih 
organov, zato Komisijo in države članice poziva, naj podprejo metode preprečevanja 
in zdravljenja zavračanja organov, da bodo zdravniki z zaupanjem uporabljali 
razširjeni krog darovalcev;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 69
Odstavek 6 a (novo)

6a. poziva države članice, naj do januarja 2010 odpravijo zakonodajo, ki omejuje 
uporabo darovanih organov zgolj na njihovo državo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 70
Odstavek 6 a (novo)

6a. poziva države članice, naj storijo vse potrebno na področjih izobraževanja in 
usposabljanja, skupinskega dela in plač transplantacijskih kirurgov; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 71
Odstavek 6 b (novo)

6b. poziva države članice naj za povečanje razpoložljivosti organov ocenijo uporabo 
razširjenega kroga darovalcev (starejših darovalcev, darovalcev z nekaterimi 
boleznimi) in pri tem upoštevajo vidike kakovosti in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 72
Odstavek 6 c (novo)

6c. poziva države članice, ki dovoljujejo darovanje organov živih darovalcev, naj 
upoštevajo vidike kakovosti in varnosti; kljub temu poudarja, da mora biti takšno 
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darovanje zgolj dopolnilo k posmrtnemu darovanju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 73
Odstavek 6 d (novo)

6d. poziva države članice, naj zagotovijo, da je darovanje organov živih darovalcev 
prostovoljno in brezplačno; meni, da bi morala to potrjevati sodna odločba; 
darovalci lahko prejmejo nadomestilo, ki je strogo omejeno na kritje stroškov in 
neprijetnosti, povezanih z darovanjem; v tem primeru države članice opredelijo 
pogoje za odobritev nadomestila in o teh ukrepih vsaka tri leta poročajo Komisiji; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da zavarovalnice ne bodo zapostavljale živih 
darovalcev; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 74
Odstavek 6 a (novo)

6a. poudarja, da je treba zdravstveno osebje usposobiti za odnose z najbližjimi sorodniki 
ali družinami potencialnih darovalcev z vzpostavitvijo spoštljivega dialoga na temo 
darovanja, kar bo povečalo število privolitev darovalcev in zato skrajšalo čakalne 
sezname;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 75
Odstavek 6 a (novo)

6a. meni, da je pomembno prepoznati potrebe sorodnikov preminulih darovalcev; 
poudarja, da jim je treba dati dovolj časa za dostojno slovo; 
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maciej Marian Giertych

Predlog spremembe 76
Odstavek 6 a (novo)

6a. meni, da je treba zagotoviti, da povpraševanje po organih ne bi nikoli vplivala na 
opredelitev smrti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maciej Marian Giertych

Predlog spremembe 77
Odstavek 6 b (novo)

6b. meni, da je neprimerno vključiti anesteziologe v odstranjevanje organov iz mrtvih 
teles;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 78
Odstavek 6 a (novo)

6a. ugotavlja tudi, da je zaradi hitre opredelitve organov pomembno spodbujati tiste, ki 
niso primerni darovalci, naj nosijo izkaznice, na katerih bo to označeno;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 79
Odstavek 6 b (novo)

6b. se zaveda, da biotehnologija že ponuja rešitve za tveganje zavrnitve presajenih 
organov, na primer z zdravljenjem, ki zmanjšuje stopnjo zavrnitve, kar bo hkrati 
prispevalo k večji razpoložljivosti organov, saj bodo zdravniki zavračanje lahko 
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zdravili ali celo preprečevali; meni, da to podpira uporabo organov razširjenega 
kroga darovalcev, saj se zmanjšuje tveganje, ki je povezano s programi za te kroge;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 80
Odstavek 7

7. meni, da se organi v postopku darovanja in presaditve lahko poškodujejo, kar ogrozi 
njihovo viabilnost in prispeva k pomanjkanju organov, ter da je nesebično 
darovanje živih darovalcev omejeno z varnostnimi vprašanji; poziva Komisijo, naj 
spodbuja osnovne in klinične raziskave metod in proizvodov za omejitev škode na 
organih pri postopku darovanja in presaditve, ter raziskave postopkov za izboljšanje 
varnosti za žive darovalce;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 81
Odstavek 7

7. priznava, da so raziskave odraslih izvornih celic na področju zdravljenja in 
nadomeščanja organov, ki ustrezajo potrebam bolnikov, že močno napredovale in 
zmanjšujejo tveganje zavrnitve organov, ki se pojavlja pri njihovi presaditvi; zato
(črtano) poziva Komisijo, da spodbuja takšne raziskave, ki jih v kulturnih in etičnih 
okvirih, veljavnih v državah članicah, pogosto izvajajo nastajajoča mala in srednje 
velika biotehnološka podjetja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 82
Odstavek 7

7. meni, da bo biotehnologija na osnovi odraslih izvornih celic raziskovalcem v 
prihodnosti omogočila, da pridobivajo organe iz obstoječih tkiv, in sicer tkiv bolnikov 
ali tkiv darovalcev; poziva Komisijo, da spodbuja takšne raziskave, ki jih pogosto 
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izvajajo novonastala evropska mala in srednje velika biotehnološka podjetja, v 
kulturnih in etičnih okvirih, ki veljajo v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 83
Odstavek 7

7. meni, da lahko raziskovalci s področja biotehnologije v zagotovljenih pogojih
sledljivosti in transparentnosti v prihodnosti pridobijo organe iz obstoječih tkiv, in 
sicer tkiv bolnikov ali tkiv darovalcev; poziva Komisijo, da spodbuja takšne raziskave, 
ki jih pogosto izvajajo novonastala evropska mala in srednje velika biotehnološka 
podjetja, v kulturnih in etičnih okvirih, ki veljajo v državah članicah;

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 84
Odstavek 7

7. meni, da bo biotehnologija raziskovalcem v prihodnosti omogočila, da pridobivajo 
organe iz obstoječih tkiv, in sicer tkiv bolnikov ali tkiv darovalcev; poziva Komisijo, 
da spodbuja takšne raziskave, ki jih pogosto izvajajo novonastala evropska mala in 
srednje velika biotehnološka podjetja, v kulturnih in etičnih okvirih, ki veljajo v 
državah članicah, ter v skladu z Listino o temeljnih pravicah in konvencijo o 
biomedicini Sveta Evrope;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 85
Odstavek 7 a (novo)

7a. poudarja, da je namen darovanja in presajanja organov povsem drugačen od 
tistega, ki ga imajo darovanje krvi ter na primer celic in tkiva, saj se ti darujejo 
zaradi zmanjševanja in odpravljanja tveganja, medtem ko gre pri darovanju in 
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presajanju organov za obvladovanje tveganja na ravni posameznega bolnika; poleg 
tega poudarja, da se morajo vse pobude EU na področju kakovosti in varnosti 
opirati zgolj na oceno rezultatov po presaditvi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 86
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Komisijo, naj spodbuja izboljšanje obstoječih načinov zdravljenja, tako da 
nudi in izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki potrebujejo presaditev organov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 87
Odstavek 8

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 88
Odstavek 8

8. poudarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in trgovino z organi; 
poudarja, da je vsako komercialno izkoriščanje organov (črtano) neetično in
neskladno z najosnovnejšimi človeškimi vrednotami; prav tako je v nasprotju s 
členom 21 Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in prepovedano v 
skladu s členom 3(2) Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. en



AM\707703SL.doc 29/52 PE400.651v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 89
Odstavek 8

8. poudarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in trgovino z organi; 
poudarja, da je vsako komercialno izkoriščanje organov (črtano) neetično, neskladno 
z najosnovnejšimi človeškimi vrednotami, v nasprotju s členom 21 Konvencije o 
človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in prepovedano v skladu s členom 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 90
Odstavek 8

8. poudarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in trgovino z organi; 
poudarja, da je vsako komercialno izkoriščanje organov (črtano) neetično, neskladno 
z najosnovnejšimi človeškimi vrednotami, v nasprotju s členom 21 Konvencije o 
človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in prepovedano v skladu s členom 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 91
Odstavek 8

8. poudarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in trgovino z organi;
poudarja, da je vsako komercialno izkoriščanje organov (črtano) neetično, neskladno 
z najosnovnejšimi človeškimi vrednotami, v nasprotju s členom 21 Konvencije o 
človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in prepovedano v skladu s členom 3(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 92
Odstavek 8

8. poudarja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in nezakonito trgovino z 
organi; poudarja, da je vsako komercialno izkoriščanje organov, ki ne omogoča 
enakega dostopa do presaditve, neetično, neskladno z najosnovnejšimi človeškimi 
vrednotami, v nasprotju s členom 21 Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z 
biomedicino in prepovedano v skladu s členom 3(2) Listine EU o temeljnih pravicah;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis in 
Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 93
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva Komisijo in države članice, naj storijo vse, da preprečijo presaditveni turizem 
ter zagotovijo izmenjavo vpisov na čakalne sezname med obstoječimi organizacijami 
za izmenjavo organov, ki bo preprečevala podvajanje seznamov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 94
Odstavek 9

9. poziva Komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje 
„presaditvenega turizma“, vključno z oblikovanjem smernic, ki bodo najrevnejše in 
najranljivejše darovalce zaščitile, da ne bi postali žrtve trgovine z organi, ter 
sprejetjem ukrepov, ki povečujejo razpoložljivost zakonito pridobljenih organov; 
poziva Komisijo in države članice, naj poiščejo rešitev za evropske državljane, ki so v 
Skupnosti ali v tretjih državah nezakonito prejeli presadek; poziva Komisijo, da prek 
območja svobode, varnosti in pravice spodbuja skupen pristop, katerega cilj je 
združevanje informacij o nacionalni zakonodaji o trgovini z organi, ter opredeli glavne 
težave in mogoče rešitve; v zvezi s tem poudarja, da je treba oblikovati sistem 
sledljivosti in odgovornosti za človeške snovi, ki se prenašajo čez meje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 95
Odstavek 9

9. poziva Komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje 
„presaditvenega turizma“, vključno z oblikovanjem smernic, ki bodo najrevnejše in 
najranljivejše darovalce zaščitile, da ne bi postali žrtve trgovine z organi, ter 
sprejetjem ukrepov, ki povečujejo razpoložljivost zakonito pridobljenih organov;
poziva Komisijo, da prek območja svobode, varnosti in pravice spodbuja skupen 
pristop, katerega cilj je združevanje informacij o nacionalni zakonodaji o trgovini z 
organi, ter opredeli glavne težave in mogoče rešitve; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba oblikovati sistem sledljivosti in odgovornosti za človeške snovi (črtano);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 96
Odstavek 9

9. poziva Komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje 
„presaditvenega turizma“, vključno z oblikovanjem smernic, ki bodo najrevnejše in 
najranljivejše darovalce zaščitile, da ne bi postali žrtve trgovine z organi, ter 
sprejetjem ukrepov, ki povečujejo razpoložljivost zakonito pridobljenih organov;
poziva Komisijo, da prek območja svobode, varnosti in pravice spodbuja skupen 
pristop, katerega cilj je združevanje informacij o nacionalni zakonodaji o trgovini z 
organi, ter opredeli glavne težave in mogoče rešitve; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba oblikovati sistem sledljivosti in odgovornosti za dele človeškega telesa za 
namen zdravljenja, ki se prenašajo čez meje;

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 97
Odstavek 9 a (novo)

9a. poziva države članice, naj vzpostavijo nacionalne registre vseh presajenih organov z 
datumom in krajem odvzema in vsaditve posameznega organa ter o vseh s tem 
povezanih prevozih, da preprečijo nezakonito trgovino ali nezakonito presajanje 
organov v Skupnosti ali v tretjih državah;



PE400.651v02-00 32/52 AM\707703SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 98
Odstavek 9 a (novo)

9a. obžaluje, da Europol ni predložil študije o trgovini z organi, kar je utemeljil s tem, 
da v EU ni znanih primerov take trgovine; sklepa, da je to očitno rezultat površnega 
dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 99
Odstavek 10

10. poziva države članice, naj zagotovijo, da se spoštuje anonimnost darovalca in 
prejemnika;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 100
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita živih darovalcev z medicinskega, psihološkega 
in družbenega vidika in zagotovitev, da je darovanje organov nesebično in 
prostovoljno ter brez plačila razen nadomestila, ki je strogo omejeno na povrnitev 
stroškov in neprijetnosti v zvezi z darovanjem; poziva države članice, da opredelijo 
pogoje, pod katerimi se lahko dodeli nadomestilo;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 101
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita darovalcev in zagotovitev, da je darovanje 
organov nesebično in prostovoljno ter brez kakršnega koli plačila razen nadomestila, 
ki pokriva razumne potne stroške ter izgubo dohodka in stroške varstva otrok, ki so 
nastali zaradi darovanja organov; poziva države članice, da opredelijo pogoje, pod 
katerimi se lahko dodeli nadomestilo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 102
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita darovalcev in zagotovitev, da je darovanje 
organov nesebično in prostovoljno ter brez plačila razen nadomestila, ki je strogo 
omejeno na povrnitev stroškov in neprijetnosti v zvezi z darovanjem, in da se ohrani 
anonimnost umrlega ali živega darovalca, ki s prejemnikom ni v sorodstveni ali 
čustveni zvezi; poziva države članice, da opredelijo pogoje, pod katerimi se lahko 
dodeli nadomestilo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 103
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita darovalcev in zagotovitev, da je darovanje 
organov nesebično, prostovoljno, anonimno in brez plačila razen nadomestila, ki je 
strogo omejeno na povrnitev stroškov (črtano) v zvezi z darovanjem; poziva države 
članice, da opredelijo pogoje, pod katerimi se lahko dodeli nadomestilo;

Or. en



PE400.651v02-00 34/52 AM\707703SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 104
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita darovalcev in zagotovitev, da je darovanje 
organov nesebično in prostovoljno ter brez drugih plačil razen nadomestila, ki je 
strogo omejeno na povrnitev stroškov in neprijetnosti v zvezi z darovanjem; poziva 
države članice, da opredelijo pogoje, pod katerimi se lahko dodeli nadomestilo, ki po 
svoji naravi ne sme biti odškodnina, in onemogočijo neposredna plačila med 
darovalci in prejemniki;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 105
Odstavek 10

10. potrjuje ukrepe, katerih cilj sta zaščita darovalcev in zagotovitev, da je darovanje 
organov nesebično in prostovoljno ter brez drugih plačil razen nadomestila, ki je 
strogo omejeno na povrnitev stroškov in neprijetnosti v zvezi z darovanjem; poziva 
države članice, da opredelijo pogoje, pod katerimi se lahko dodeli nadomestilo in ki 
zagotavljajo, da ostaja darovanje organov strogo nekomercialno;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 106
Odstavek 10 a (novo)

10a. poziva, naj se živim darovalcem zagotovi ustrezna zdravstvena, psihološka in 
tehnična podpora, naj se razvije nadzorni sistem zdravstvenega stanja prejemnikov 
in darovalcev ter naj se poskrbi, da bodo darovalci in po možnosti njihove družine 
lahko ves čas, potreben za okrevanje po operaciji, v bolnišnici;

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 107
Naslov -11 (novo)

-11. UČINKOVITOST IN DOSTOPNOST SISTEMOV ZA PRESAJANJE ORGANOV 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 108
Odstavek 11

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 109
Odstavek 11

11. je seznanjen, da (črtano) je več držav članic uvedlo obvezno registracijo dejavnosti
presajanja in obstaja tudi nekaj prostovoljnih registrov; zelo priporoča vzpostavitev 
nacionalnih kontrolnih registrov živih darovalcev in kontrolne registre bolnikov po 
presaditvi; poudarja, da je primerljivost podatkov med državami članicami EU 
pomembna;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 110
Odstavek 11

11. je seznanjen, da ni na voljo obsežnega sistema za zbiranje podatkov o različnih vrstah 
presaditve in njihovih rezultatih, čeprav je več držav članic uvedlo obvezno 
registracijo postopkov presajanja in obstaja tudi nekaj prostovoljnih registrov; zelo 
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podpira ustanovitev nacionalnih in mednarodnih registrov živih darovalcev, 
kontrolne registre darovalcev in kontrolne registre bolnikov po presaditvi; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 111
Odstavek 11

11. je seznanjen, da ni na voljo obsežnega sistema za zbiranje podatkov o različnih vrstah 
presaditve in njihovih rezultatih, čeprav je več držav članic uvedlo obvezno 
registracijo postopkov presajanja in obstaja tudi nekaj prostovoljnih registrov; zelo 
podpira ustanovitev nacionalnih registrov presaditev in register, v katerem se beleži 
napredek bolnikov po presaditvi;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 112
Odstavek 11

11. je seznanjen, da ni na voljo obsežnega sistema za zbiranje podatkov o različnih vrstah 
presaditve in njihovih rezultatih, čeprav je več držav članic uvedlo obvezno 
registracijo postopkov presajanja in obstaja tudi nekaj prostovoljnih registrov; zelo 
podpira ustanovitev nacionalnih registrov živih darovalcev in register oseb po 
opravljenem presajanju, ki jih je treba redno posodabljati;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik 
in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 113
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva Komisijo, naj državam članicam priporoči nekaj smernic za registracijo in 
tako zagotovi, da bodo registrirane osebe sporočale različne anamnestične podatke, 
hkrati pa skrbi za kakovost in varnost organov darovalcev, saj registracija ni zgolj 
preprost vnos imena, ampak ima tudi posledice za darovalca in prejemnika; 
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 114
Odstavek 11 a (novo)

11a. poziva Komisijo, naj na evropski ravni ustanovi koordinacijski center, ki bo 
omogočil hitro odkrivanje organov, zlasti za bolnike, pri katerih je presaditev 
najtežja (na primer hiperimuni bolniki, bolniki z redkimi antigeni, bolniki z 
akutnimi žilnimi obolenji itd.), in izmenjavo podatkov ter dobre prakse glede teh 
bolnikov;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 115
Odstavek 12

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 116
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, da pospeši razvoj bistvenih tehničnih in etičnih standardov za 
upravljanje varnosti, kakovosti in učinkovitosti darovanja organov v okviru 
darovanja in presajanja, ki se lahko uporabljajo kot model za države članice; poziva 
Komisijo, da oblikuje mehanizem EU, ki bi spodbujal usklajevalne dejavnosti v zvezi 
z darovanjem in presajanjem organov med državami članicami;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alojz Peterle

Predlog spremembe 117
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, da pospeši razvoj bistvenih tehničnih in etičnih standardov za 
upravljanje varnosti, kakovosti in učinkovitosti delov človeškega telesa za presajanje, 
ki se lahko uporabljajo kot model za države članice; poziva Komisijo, da oblikuje 
mehanizem EU, ki bi spodbujal usklajevalne dejavnosti v zvezi z darovanjem in 
presajanjem organov med državami članicami;

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 118
Odstavek 13

13. meni, da je potencialna vrednost izmenjave organov med državami članicami EU v 
okviru medicinskih in tehničnih možnosti dodatna korist sodelovanja med državami 
članicami EU, ki v sporočilu Komisije ni dovolj poudarjena; opozarja na dobre 
rezultate mednarodnih sistemov, kot sta Eurotransplant in Scandiatransplant.
Verjame, da je lahko izmenjava organov zelo koristna, zlasti kar zadeva težke 
presaditve (npr. zelo občutljivi bolniki ali nujni primeri);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 119
Odstavek 13

13. meni, da je dodatna korist sodelovanja med državami članicami EU, ki v sporočilu 
Komisije ni dovolj poudarjena, potencialna vrednost izmenjave organov med 
državami članicami EU, ob upoštevanju geografskih omejitev pri takih izmenjavah 
in morebitnih vplivov na viabilnost organov; verjame, da je lahko izmenjava organov 
zelo koristna, zlasti za bolnike s posebnimi boleznimi, za katere se težko najde 
ustrezen darovalec;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 120
Odstavek 13

13. meni, da je potencialna vrednost izmenjave organov med državami članicami EU v 
smislu medicinskih in tehničnih možnosti dodatna korist sodelovanja med državami 
članicami EU, ki v sporočilu Komisije ni dovolj poudarjena; verjame, da je lahko 
izmenjava organov zelo koristna, zlasti kar zadeva težke presaditve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 121
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami izvede študijo o vseh vprašanjih v 
zvezi s presaditvijo organov pri nerezidentih EU v državah članicah, in izdela kodeks 
ravnanja, ki bo vseboval pravila in pogoje, po katerih se lahko organi, ki so jih 
darovali umrli darovalci EU, dodelijo nerezidentom EU; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 122
Odstavek 14

14. priznava, da je zelo pomembno zagotoviti kakovost in varnost darovanja ter presajanja 
organov; poudarja, da bo to vplivalo na zmanjšanje tveganja pri presajanju in zato 
zmanjšalo škodljive učinke; priznava, da lahko ukrepi v zvezi s kakovostjo in 
varnostjo vplivajo na razpoložljivost organov in obratno; poziva Komisijo, da pomaga 
državam članicam razviti zmogljivost za oblikovanje in razvijanje nacionalnih 
predpisov in regulativnega okvira za izboljšanje kakovosti in varnosti;

Or. en



PE400.651v02-00 40/52 AM\707703SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 123
Odstavek 14

14. priznava, da je zelo pomembno, da se izboljšata kakovost in varnost darovanja ter 
presajanja organov; poudarja, da bo to vplivalo na zmanjšanje tveganja pri presajanju 
in zato zmanjšalo škodljive učinke; priznava, da lahko ukrepi v zvezi s kakovostjo in 
varnostjo vplivajo na razpoložljivost organov in obratno; poziva Komisijo, da pomaga 
državam članicam razviti zmogljivost za oblikovanje in razvijanje nacionalnih 
predpisov in regulativnega okvira za izboljšanje kakovosti in varnosti, ne da bi to 
negativno vplivalo na razpoložljivost organov za presaditev;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Miroslav Mikolášik 
in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 124
Odstavek 15

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 125
Odstavek 15

15. priporoča, da bi morala biti vsaka bolnišnica z oddelkom za intenzivno nego 
sposobna pričeti s postopkom darovanja, pri čemer ključni član osebja vodi postopek 
in razvoj proaktivnega programa za odkrivanje darovalcev; poudarja, da je treba 
tekoče programe za izboljšanje kakovosti, ki jih skupaj izvajajo specialisti intenzivne 
nege in koordinatorji presaditev posameznih bolnišnic, uvesti v vsaki bolnišnici, ki 
sodeluje v postopku darovanja;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 126
Odstavek 15

15. poudarja, da je treba programe za izboljšanje kakovosti, ki jih skupaj izvajajo 
specialisti intenzivne nege in koordinatorji presaditev posameznih bolnišnic, uvesti v 
vsaki bolnišnici, v kateri obstaja možnost za darovanje in presajanje organov, prav 
tako bi vsaka taka bolnišnica morala določiti osebo, odgovorno za darovanja 
organov;

Or. hu

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 127
Odstavek 16

16. poudarja, da je dobro sodelovanje med zdravstvenimi delavci in pristojnimi organi 
nujno ter zagotavlja dodano vrednost; poziva Komisijo, da olajša povezovanje 
nacionalnih organizacij za presajanje v državah članicah, ki bo vključevalo 
sodelovanje na pravni, etični in tehnični ravni; priznava, da nekaterih razmer na 
področju presajanja v državah članicah z omejenim krogom darovalcev ni mogoče 
ustrezno obravnavati; verjame, da lahko imajo zlasti majhne države članice jasne 
koristi od evropskega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 128
Odstavek 16 a (novo)

16a. poziva k izdelavi evropske darovalske kartice, ki bi dopolnjevala obstoječe 
nacionalne sisteme;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 129
Odstavek 17

17. meni, da je mednarodno sodelovanje pri spodbujanju razpoložljivosti in varnosti 
organov zaželeno; meni, da lahko k temu prispevajo splošna pravila, ki veljajo za 
najboljšo medicinsko prakso, diagnostnične tehnike in shranjevanje; poziva države 
članice, naj aktivno spodbujajo takšno sodelovanje in uporabljajo ta sistem splošnih 
pravil; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 130
Odstavek 17

17. meni, da je mednarodno sodelovanje pri spodbujanju darovanja organov zaželeno, da 
bi se čim bolj povečalo darovanje organov in zagotovil enak dostop do presajanja; 
poziva države članice, naj aktivno spodbujajo takšno sodelovanje, da bi povečale 
dostop državljanov do teh terapevtskih postopkov; poziva države članice, naj izdelajo 
kodeks ravnanja, ki bo vseboval pravila in pogoje, po katerih se lahko organi, ki so 
jih darovali umrli darovalci EU, dodelijo nerezidentom EU;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 131
Naslov -18 (novo)

-18. KREPITEV JAVNE OZAVEŠČENOSTI

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Margrete Auken in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 132
Odstavek 18

18. poudarja, da je treba informacije o darovanju in presajanju organov predstaviti na 
pregleden, nepristranski in nevsiljiv način, da morajo vsebovati obseg darovanja 
organov, npr. da lahko darovanje obsega več organov ali tkiva, in predstavljati tudi 
strahove in morebitno zlorabo; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 133
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o darovanju in presajanju organov, ker 
lahko olajša opredelitev darovalcev in tako poveča razpoložljivost organov; zato 
poziva Komisijo, države članice in civilno družbo, naj strukturno okrepijo 
spodbujanje darovanja organov, zlasti med mladimi v šolah; predlaga, da se v ta 
namen uporabijo znane osebnosti (npr. športnikov in športnic) in izobraževalni 
svežnji; poleg tega priporoča vzpostavitev telefonske linije v državah članicah za 
odgovore na vprašanja državljanov in sredstev javnega obveščanja; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 134
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o darovanju in presajanju organov s 
kampanjami in jasnimi, neodvisnimi, objektivnimi in nepristranskimi 
informacijami, ker lahko olajša opredelitev darovalcev in tako poveča razpoložljivost 
organov; zahteva, naj se preuči možnost, da se vprašanje darovanja organov spodbuja
pri posebnih skupinah prebivalstva (tj. študenti, najstniki, mlajše polnoletne osebe);

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 135
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o darovanju in presajanju organov, ker 
lahko olajša opredelitev darovalcev, zmanjša število zavrnitev darovanj in tako 
poveča razpoložljivost organov; poudarja, da je treba vprašanje darovanja organov 
spodbujati pri posebnih skupinah prebivalstva (tj. študenti, najstniki, mlajše polnoletne 
osebe in manjšine) in da je treba omogočiti usposabljanje predstavnikom posebnih 
poklicev, ki niso neposredno udeleženi v postopek (sodnikom, patologom in 
novinarjem);

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 136
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o darovanju in presajanju organov, ker 
lahko olajša opredelitev darovalcev in tako poveča razpoložljivost organov; poudarja, 
da je treba zagotavljati podatke o darovanju organov, pri tem pa zaščititi svobodno 
voljo posameznikov in brez izkoriščanja mladoletnih;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 137
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o darovanju in presajanju organov, ker 
lahko olajša opredelitev darovalcev in tako poveča razpoložljivost organov; poudarja, 
da je treba vprašanje darovanja organov spodbujati pri posebnih skupinah 
prebivalstva, zlasti študentih, najstnikih, mlajših polnoletnih osebah ter etničnih in 
verskih skupnostih; 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 138
Odstavek 18

18. poudarja pomen večjega ozaveščanja javnosti o nujnosti darovanja in presajanja
organov in podpira nacionalne kampanje ozaveščanja na tem področju, ker lahko 
olajšajo opredelitev darovalcev in tako povečajo razpoložljivost organov; poudarja, da 
je treba vprašanje darovanja organov spodbujati pri posebnih skupinah prebivalstva 
(tj. študenti, najstniki, mlajše polnoletne osebe);

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 139
Odstavek 18 a (novo)

18a. poudarja, da je treba spoštovati svobodo pri odločanju o tem, ali bo nekdo daroval 
organe ali ne, ter da je treba darovanje organov obravnavati kot darilo enega 
človeškega bitja drugemu; poudarja, da se mora to odražati v jeziku, ki se pri tem 
uporablja, zato se je treba izogibati ekonomskim izrazom, ki bi napeljevali na misel, 
da se lahko z organi ravna kot z blagom na notranjem trgu; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 140
Odstavek 18 b (novo)

18b. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo svetovni dan darovalcev in 
priporoča izvedbo ukrepov, ki bodo poudarjali dobre rezultate in pomen presajanja 
organov; 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 141
Odstavek 19

19. je prepričan, da se lahko razpoložljivost organov zelo učinkovito poveča tako, da se 
javnosti zagotovi več informacij tudi na lokalni in regionalni ravni; poziva Komisijo, 
države članice in organizacije civilne družbe, cerkve in verske skupnosti, da 
sodelujejo pri tem prizadevanju za ozaveščanje javnosti o možnosti darovanja organov 
ob upoštevanju kulturnih posebnosti posameznih držav članic; priznava, da je 
pomembno izboljšati komunikacijske sposobnosti zdravstvenih delavcev, na primer z 
oblikovanjem informacijskih smernic; izraža potrebo po strokovnem odnosu do tega 
vprašanja in podpori strokovnjakov na področju komunikacij; posebno pozornost je 
treba nameniti vsebini sporočila in najboljšim načinom obravnavanja najspornejših 
tem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 142
Odstavek 19

19. je prepričan, da se lahko razpoložljivost organov zelo učinkovito poveča tako, da se 
javnosti zagotovi več informacij tudi na lokalni in regionalni ravni; poziva Komisijo, 
države članice in organizacije civilne družbe, da sodelujejo pri tem prizadevanju za 
ozaveščanje javnosti o možnosti darovanja organov ob upoštevanju kulturnih 
posebnosti posameznih držav  članic; priznava, da je pomembno izboljšati 
komunikacijske sposobnosti zdravstvenih delavcev, na primer z oblikovanjem 
informacijskih smernic; poudarja pomen, ki ga imajo registrirani darovalci pri 
pospeševanju darovanja organov, s tem ko družinske člane in prijatelje prepričujejo, 
naj tudi oni postanejo darovalci; izraža potrebo po strokovnem odnosu do tega 
vprašanja in podpori strokovnjakov na področju komunikacij; posebno pozornost je 
treba nameniti vsebini sporočila in najboljšim načinom obravnavanja najspornejših 
tem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 143
Odstavek 19

19. je prepričan, da se lahko razpoložljivost organov zelo učinkovito poveča tako, da se 
javnosti zagotovi več informacij tudi na lokalni in regionalni ravni; poziva Komisijo, 
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države članice in organizacije civilne družbe, da sodelujejo pri tem prizadevanju za 
ozaveščanje javnosti o možnosti darovanja organov ob upoštevanju kulturnih 
posebnosti posameznih držav  članic; priznava, da je pomembno izboljšati 
komunikacijske sposobnosti zdravstvenih delavcev, na primer z oblikovanjem 
informacijskih smernic; izraža potrebo po strokovnem odnosu do tega vprašanja in 
podpori strokovnjakov na področju komunikacij; posebno pozornost je treba nameniti 
vsebini sporočila in najboljšim načinom obravnavanja najspornejših tem; poudarja 
pomen rednih srečanj medijev za predstavitev dobrih rezultatov in pomena 
presajanja organov; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 144
Odstavek 20

20. poziva Komisijo, da podpre raziskave o darovanju in presajanju organov prek 
nacionalnih meja, da obravnava vpliv narodnosti, države izvora, vere, stopnje 
izobrazbe in družbeno-gospodarskega razreda na odločitev o darovanju organov;
poziva Komisijo in države članice, da hitro razširijo rezultate raziskave z namenom 
obveščanja javnosti in odpravljanja napačnega razumevanja; opozarja, da je z 
razvojem ciljnega oglaševanja in kampanj obveščanja treba razširiti kulturo 
darovanja med državljane drugih držav, ki imajo drugačno versko in kulturno 
ozadje;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 145
Odstavek 20

20. poziva Komisijo, da podpre raziskave o darovanju in presajanju organov prek 
nacionalnih meja, da obravnava vpliv narodnosti, države izvora, vere, stopnje 
izobrazbe in družbeno-gospodarskega razreda na odločitev o darovanju organov; 
poziva Komisijo in države članice, da hitro razširijo rezultate raziskave z namenom 
obveščanja javnosti in odpravljanja napačnega razumevanja; poudarja pomen 
uporabe teh rezultatov za kampanje, narejene za specifične skupine;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 146
Odstavek 20 a (novo)

20a. podpira vzpostavitev telefonske linije za presajanje z eno samo telefonsko številko, 
na kateri bi ekipa ustrezno usposobljenih in izkušenih strokovnjakov vsem 
zainteresiranim 24 ur na dan zagotavljala hitre, ustrezne in natančne (medicinske in 
pravne) informacije;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 147
Odstavek 20 a (novo)

20a. poziva, naj se za mala in srednja podjetja predvidi posebno financiranje za podporo 
in širitev rezultatov biotehnoloških raziskav, zlasti s področja presajanja tkiv in 
gojenja celic, namenjenih obnavljanju poškodovanih organov;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 148
Naslov -21 (novo)

-21. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Antonios Trakatellis, Frieda Brepoels, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 149
Odstavek -21 a (novo)

-21a. poziva Komisijo naj v sedmem okvirnem programu zagotovi sredstva v podporo 
raziskav boljših in bolj natančnih diagnostičnih tehnik, ki bodo omogočale zgodnje 
in učinkovito odkrivanje nevarnih bolezni, kot so HIV/AIDS, hepatitis in druge, saj 
je zavarovanje pred različnimi škodljivimi dejavniki in povzročitelji bolezni v 
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organih darovalca pomemben vidik pri presajanju organov; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 150
Odstavek 21

21. priznava, da je treba rezultate po opravljeni presaditvi in darovanju spremljati in 
oceniti; poudarja, da je treba spodbujati skupno metodologijo analize podatkov med 
državami članicami, da se omogoči čim večja primerljivost rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 151
Odstavek 21

21. priznava, da je treba rezultate po opravljeni presaditvi spremljati in oceniti; poudarja, 
da je treba spodbujati skupno metodologijo med državami članicami na podlagi 
najboljše prakse, ki jo trenutno uporabljajo, da se dosežejo optimalni rezultati;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 152
Odstavek 21

21. priznava, da je treba rezultate po opravljeni presaditvi spremljati in oceniti; poudarja, 
da je treba spodbujati skupno metodologijo med državami članicami, da se dosežejo 
med vsemi državami primerljivi rezultati;

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 153
Odstavek 21 a (novo)

21a. poziva države članice, naj podaljšajo čas spremljanja bolnikov po presaditvi, ki zdaj 
znaša od devet do dvanajst mesecev, na več let in po možnosti, dokler je bolnik živ 
in/ali presadek deluje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 154
Naslov -22 (novo)

-22. TRGOVINA Z ORGANI

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 155
Odstavek -22 a (novo)

-22a. ugotavlja, da obstaja povezava med pomanjkanjem organov in trgovino z organi, ki 
spodkopava verodostojnost sistema potencialnih prostovoljnih in neplačanih 
darovalcev; poudarja, da je komercialno izkoriščanje organov, ki onemogoča 
pravičen dostop do njihovega presajanja, neetično; poudarja tudi, da darovanje 
organov iz finančnih razlogov zmanjšuje vrednost podarjenega organ na navadno 
blago; ugotavlja, da je to kršitev človekovega dostojanstva, ki jo je treba prepovedati; 
opozarja na načelo, da je trženje človeškega telesa prepovedano, ki je izraženo v 
členu 3(2) Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in v členu 12 Konvencije o 
človekovih pravicah; 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 156
Odstavek -22 b (novo)

-22b. meni, da je treba v boju proti trgovini z organi v revnejših deli sveta sprejeti 
dolgoročno strategijo, ki bo odpravila socialne neenakosti, na katerih temeljijo 
takšne prakse; poudarja, da je treba v boju proti praksi prodaje organov za denar 
(zlasti v državah sveta v razvoju) vzpostaviti mehanizme sledljivosti, da se prepreči 
vnos teh organov v Evropsko unijo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Frieda Brepoels, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 157
Odstavek -22 c (novo)

-22c. poziva Komisijo in Europol, naj izboljšata spremljanje primerov trgovine z organi; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Peter Liese, Antonios Trakatellis, 
Miroslav Mikolášik in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 158
Odstavek -22 d (novo)

-22d. poziva države članice, naj naredijo vse, da zavarovalnicam preprečijo povrnitev 
stroškov, nastalih z nezakonitim presajanjem organov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 159
Odstavek 22

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetovni 



PE400.651v02-00 52/52 AM\707703SL.doc

SL

zdravstveni organizaciji, Svetu Evrope in parlamentom držav članic;

Or. en
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