
AM\731439RO.doc PE409.449v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

2008/2115(INI)

27.6.2008

AMENDAMENTELE
1 - 35

Proiect de aviz
Siiri Oviir
(PE407.727v01-00)

privind Cartea albă „Împreună pentru sănătate:  o abordare strategică pentru 
UE, 2008-2013”
(2008/2115(INI))



PE409.449v01-00 2/19 AM\731439RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\731439RO.doc 3/19 PE409.449v01-00

RO

Amendamentul 1
Anna Hedh

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sistemul de îngrijiri medicale 
este o parte integrantă a vieții sociale la 
nivelul căreia nu s-a realizat complet 
egalitatea, se constată diferențe de gen la 
nivelul îngrijirilor medicale, al 
tratamentului, al protecției și al asistenței,

Or. sv

Amendamentul 2
Anna Hedh

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene1

condamnă prin articolul 21 toate 
discriminările care au la bază criteriul 
sexului, al rasei, al culorii, al originilor 
etnice sau sociale și prevede la articolul 
35 că toate lumea are dreptul să acceadă 
la sistemul de prevenire în domeniul 
sănătății și să beneficieze de îngrijiri 
medicale, precum și faptul că se asigură 
un nivel ridicat al protecției sănătății; 

Or. sv

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul –1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază importanța majoră a 
recunoașterii dreptului bărbaților și 
femeilor de a-și spune punctul de vedere 
mai mult în domenii care privesc 
sănătatea și îngrijirile medicale de care 
beneficiază, precum și a dreptului copiilor 
la protecția deplină a sănătății, în numele 
valorilor generale ale universalității, 
parității și solidarității;

Or. el

Amendamentul 4
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul –1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1. își exprimă satisfacția cu privire la 
cartea albă a Comisiei referitoare la 
sănătate, dar constată cu regret absența 
unei analize și a unei perspective a 
dimensiunii egalității în textul propus, 
atât la nivelul principiilor, cât și la cel al 
acțiunilor și obiectivelor; invită Comisia 
ca, în viitoarea abordare strategică, să 
integreze în mod clar dimensiunea 
egalității în toate domeniile;

Or. sv
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Amendamentul 5
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul –1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1b.  reamintește necesitatea elaborării de 
statistici pe criteriul genului, pentru a 
putea sublinia, documenta și corecta 
diferențele bărbat-femeie la nivelul 
diagnosticului, tratamentului și finanțării 
sistemului de îngrijiri de sănătate; invită 
Comisia să elaboreze, împreună cu 
Institutul pentru egalitatea de gen, liniile 
directoare ale sănătății și indicatorii de 
sănătate, pentru a putea obține în acest 
domeniu statistici pe criteriul genului, 
asemenea statistici neexistând astăzi în 
cea mai mare parte a statelor membre;

Or. sv

Amendamentul 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea integrării 
problemelor de sănătate publică în toate 
zonele politicilor UE și a consolidării 
integrării perspectivei de gen în toate 
politicile în materie de sănătate publică;

1. subliniază necesitatea integrării 
problemelor de sănătate publică în toate 
zonele politicilor UE, mai ales prin 
folosirea instrumentelor de estimare și 
evaluare a cazurilor, în vederea creșterii 
publicării, înțelegerii și rezolvării concrete 
a problemelor de sănătate la nivel 
comunitar, pornind de la o abordare pe 
termen lung, și a consolidării integrării 
perspectivei de gen în toate politicile în 
materie de sănătate publică;

Or. el
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Amendamentul 7
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea integrării 
problemelor de sănătate publică în toate 
zonele politicilor UE și a consolidării 
integrării perspectivei de gen în toate 
politicile în materie de sănătate publică;

1. subliniază necesitatea asigurării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății în 
toate zonele politicilor relevante ale UE, în 
conformitate cu articolul 152 din tratat, 
și a integrării continue a perspectivei de 
gen în toate politicile în materie de sănătate 
publică;

Or. sv

Amendamentul 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă critica la adresa Comisiei 
pentru faptul că aceasta nu a luat în 
considerare în mod adecvat integrarea 
perspectivei de gen în Cartea Albă 
„Împreună pentru sănătate: o abordare 
strategică pentru UE, 2008-2013”;

Or. en

Amendamentul 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că integrarea globală 
a perspectivei de gen ajută la identificarea 
și clarificarea diferențelor dintre femei și 
bărbați, băieți și fete, și explică modul în 
care aceste diferențe influențează starea 
de sănătate, accesul și relațiile cu sistemul 
de acordare a îngrijirilor medicale;

Or. en

Amendamentul 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că genul pacientului 
este un factor esențial în modul în care 
medicii/personalul din sistemul de 
îngrijiri medicale înțeleg simptomele, pun 
diagnostice și prescriu tratament, chiar și 
atunci când simptomele bărbaților și ale 
femeilor sunt exact la fel și nu există 
niciun factor biomedical care să justifice 
diferențele;

Or. en

Amendamentul 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia, ca urmare a 
recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății, să prezinte un raport cu privire la 

2. invită Comisia, ca urmare a 
recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății, să prezinte un raport cu privire la 
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starea de sănătate a femeilor și a copiilor, 
pentru a permite concentrarea măsurilor 
asupra diverselor grupuri țintă și 
elaborarea de analize privind 
accesibilitatea serviciilor și efectele lor 
asupra diferitelor grupuri sociale în diferite 
regiuni; ·

starea de sănătate a femeilor și a copiilor, 
pentru a permite adoptarea măsurilor și 
elaborarea de analize privind 
accesibilitatea serviciilor și efectele lor 
asupra diferitelor grupuri sociale în diferite 
regiuni, ținând cont de schimbările 
demografice și de factorii de mediu;

Or. el

Amendamentul 12
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia, ca urmare a 
recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății, să prezinte un raport cu privire la 
starea de sănătate a femeilor și a copiilor, 
pentru a permite concentrarea măsurilor 
asupra diverselor grupuri țintă și elaborarea 
de analize privind accesibilitatea serviciilor 
și efectele lor asupra diferitelor grupuri 
sociale în diferite regiuni; 

2. invită Comisia, ca urmare a 
recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății, să prezinte un raport cu privire la 
starea de sănătate a femeilor și a copiilor, 
pentru a permite concentrarea măsurilor 
asupra diverselor grupuri țintă și elaborarea 
de analize privind accesibilitatea și, 
eventual, costurile serviciilor și efectele 
lor asupra diferitelor grupuri sociale în 
diferite regiuni;

Or. sv

Amendamentul 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă convingerea că pentru 
asigurarea unei stări de sănătate bună, 
pentru persoanele active, pentru cele în 
vârstă și pentru copii, este nevoie de 
cunoștințe temeinice de sănătate, precum 
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și de dobândirea unor competențe 
minimale pentru protecția acesteia, prin 
intermediul învățării continue; 

Or. el

Amendamentul 14
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
includă în mod special, în declarația ce va 
fi adoptată cu privire la evaluarea 
fundamentală a sănătății publice, 
reducerea inegalităților dintre bărbați și 
femei la nivelul sănătății și al îngrijirilor; 

Or. sv

Amendamentul 15
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca solidarității să îi fie oferit 
un rol mai vizibil, ceea ce presupune 
asistență pentru femeile și bărbații, fetele 
și băieții care nu se bucură de o sănătate 
bună sau care suferă de un handicap; 
invită Comisia să propună acțiuni 
suplimentare în strategia sa de sănătate;

Or. en
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Amendamentul 16
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că sănătatea 
reprezintă o stare de bine complet din 
punct de vedere fizic, mintal și social, și 
nu doar absența unei boli sau a unei 
infirmități;

Or. en

Amendamentul 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. atrage atenția asupra necesității 
creșterii nivelului de cunoștințe în rândul 
publicului în legătură cu factorii de 
mediu care influențează sănătatea 
femeilor și a bărbaților, a fetelor și a 
băieților, cum ar fi poluarea aerului, 
produsele chimice periculoase și 
pesticidele toxice; invită Comisia și statele 
membre să țină mai mult seama de 
factorii de mediu în stabilirea strategiilor 
de politici de sănătate sau politici 
generale, pentru a putea asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății;

Or. en
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Amendamentul 18
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în 
mod fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
de maternitate, ținând seama mai ales de 
efectele alăptatului asupra dezvoltării 
fizice și mentale a sugarului; 

eliminat

Or. sv

Amendamentul 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
de maternitate, ținând seama mai ales de 
efectele alăptatului asupra dezvoltării 
fizice și mentale a sugarului;

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi care trebuie să 
cuprindă protecția sănătății și accesul la 
serviciile de sănătate în timpul 
concediului de maternitate;

Or. el
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Amendamentul 20
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
de maternitate, ținând seama mai ales de 
efectele alăptatului asupra dezvoltării 
fizice și mentale a sugarului; 

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
parental;

Or. sv

Amendamentul 21
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
de maternitate, ținând seama mai ales de 
efectele alăptatului asupra dezvoltării fizice 
și mentale a sugarului; 

3. aduce în atenția Comisiei și a statelor 
membre articolul 3 al Convenției ONU 
privind drepturile copilului, care solicită 
organelor legislative să se preocupe în mod 
fundamental de interesele copiilor, o 
modalitate de realizare a cestui lucru fiind 
elaborarea de prevederi privind concediul 
de maternitate, ținând seama mai ales de 
prezența și dragostea mamei și de efectele 
alăptatului asupra dezvoltării fizice și 
mentale a sugarului;

Or. pl
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Amendamentul 22
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că, deși, în cifre 
absolute, numărul femeilor care lucrează 
în sistemul de îngrijiri medicale este mult 
mai mare decât cel al bărbaților, femeile 
sunt subreprezentate în pozițiile de 
conducere; consideră că în viitoarea 
abordare strategică trebuie semnalată și 
analizată această situație dintr-o 
perspectivă de gen;

Or. sv

Amendamentul 23
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă regretul că femeile și 
tinerele fete constituie grupul țintă 
preferat al reclamelor pentru băuturile 
alcoolizate, de exemplu;

Or. sv

Amendamentul 24
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind 

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind 
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sănătatea reproductivă și sexuală, pentru a 
preveni sarcinile nedorite și transmiterea 
bolilor sexuale, precum și reducerea 
problemelor sociale și de sănătate 
provocate de infertilitate; 

sănătatea reproductivă și sexuală, precum 
și drepturile în acest domeniu;

Or. sv

Amendamentul 25
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind 
sănătatea reproductivă și sexuală, pentru 
a preveni sarcinile nedorite și 
transmiterea bolilor sexuale, precum și 
reducerea problemelor sociale și de 
sănătate provocate de infertilitate; 

4. subliniază necesitatea unei educații 
sexuale adaptate care să fie oferite în 
școli; subliniază necesitatea asigurării 
sănătății reproductive prin intermediul 
accesului la metode contraceptive sigure 
și prin dreptul femeilor de a dispune de 
propriul lor corp, cum ar fi, de exemplu, 
dreptul la avort;

Or. sv

Amendamentul 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind 
sănătatea reproductivă și sexuală, pentru 
a preveni sarcinile nedorite și 
transmiterea bolilor sexuale, precum și 
reducerea problemelor sociale și de 
sănătate provocate de infertilitate;

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind
evoluția rapidă a noilor tehnici de 
promovare a sănătății, în scopul reducerii 
problemelor sociale și de sănătate 
provocate de infertilitate, pentru a putea 
îndeplini obiectivul strategic al 
prosperității și a asigura un viitor viabil 
pentru Europa;
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Or. el

Amendamentul 27
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind 
sănătatea reproductivă și sexuală, pentru 
a preveni sarcinile nedorite și transmiterea 
bolilor sexuale, precum și reducerea 
problemelor sociale și de sănătate 
provocate de infertilitate; 

4. subliniază necesitatea creșterii nivelului 
de cunoștințe în rândul publicului privind
noțiunea de maternitate dorită, pentru a 
preveni sarcinile nedorite și transmiterea 
bolilor sexuale, precum și reducerea 
problemelor sociale și de sănătate 
provocate uneori de alte boli reproductive 
și de infertilitate;

Or. pl

Amendamentul 28
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că există grupuri 
vulnerabile, cum ar fi femeile gravide sau 
cele care alăptează, copiii și adolescentele, 
a căror sănătate este periclitată mai ales 
de factorii de mediu periculoși;  invită 
Comisia și statele membre să asigure un 
nivel ridicat de protecție acestor grupuri 
vulnerabile, în cadrul strategiilor de 
politici de sănătate și de politici generale;

Or. en
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Amendamentul 29
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
îngrijirii medicale pre- și postnatale prin 
elaborarea de indicatori de îngrijire 
prenatală și prin efectuarea de 
monitorizări regulate; 

5. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
sistemului de îngrijiri medicale și a 
informării femeilor însărcinate și care 
alăptează, asupra riscurilor consumului 
de alcool, de droguri sau a fumatului în 
timpul sarcinii și alăptării; 

Or. sv

Amendamentul 30
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă regretul privind legătura 
încă strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi 
provocate și repetate, fumatul în timpul 
sarcinii), nivelul de pregătire al mamelor 
și mortalitatea infantilă după a 28a zi, 
privind faptul că sarcinile și nașterile în 
rândul adolescentelor constituie un risc 
ridicat pentru sănătatea nounăscuților și 
că au devenit frecvente îmbolnăvirile în 
rândul nounăscuților; 

eliminat

Or. sv
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Amendamentul 31
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă regretul privind legătura 
încă strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi provocate 
și repetate, fumatul în timpul sarcinii), 
nivelul de pregătire al mamelor și 
mortalitatea infantilă după a 28a zi, privind 
faptul că sarcinile și nașterile în rândul 
adolescentelor constituie un risc ridicat
pentru sănătatea nounăscuților și că au 
devenit frecvente îmbolnăvirile în rândul 
nounăscuților; 

6. constată legătura încă strânsă între 
riscurile asociate cu comportamentul de 
sănătate al femeilor gravide (rate ridicate 
de avorturi provocate și repetate, fumatul 
consumul de alcool în timpul sarcinii), 
nivelul de pregătire al mamelor și 
mortalitatea infantilă; își exprimă regretul 
privind faptul că bolile și urmările 
dăunătoare ale contracepției afectează 
adolescentele, ceea ce constituie un risc 
pentru sănătatea nounăscuților, și că au 
devenit frecvente îmbolnăvirile în rândul 
nounăscuților;

Or. pl

Amendamentul 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă regretul privind legătura 
încă strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi provocate 
și repetate, fumatul în timpul sarcinii), 
nivelul de pregătire al mamelor și 
mortalitatea infantilă după a 28a zi, privind 
faptul că sarcinile și nașterile în rândul 
adolescentelor constituie un risc ridicat 
pentru sănătatea nounăscuților și că au 
devenit frecvente îmbolnăvirile în rândul 
nounăscuților;

6. își exprimă convingerea că există o 
legătura încă strânsă între riscurile asociate 
cu comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi provocate 
și repetate, fumatul în timpul sarcinii), 
nivelul de pregătire al mamelor în materie 
de sănătate și mortalitatea infantilă după a 
28a zi

Or. el
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Amendamentul 33
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă regretul privind legătura încă 
strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi provocate 
și repetate, fumatul în timpul sarcinii), 
nivelul de pregătire al mamelor și 
mortalitatea infantilă după a 28a zi, privind 
faptul că sarcinile și nașterile în rândul 
adolescentelor constituie un risc ridicat 
pentru sănătatea nounăscuților și că au 
devenit frecvente îmbolnăvirile în rândul 
nounăscuților; 

6. își exprimă regretul privind legătura încă 
strânsă între riscurile asociate cu 
comportamentul de sănătate al femeilor 
gravide (rate ridicate de avorturi provocate 
și repetate, fumatul în timpul sarcinii) și 
mortalitatea infantilă după a 28a zi, privind 
faptul că sarcinile și nașterile în rândul 
adolescentelor constituie un risc ridicat 
pentru sănătatea nounăscuților și că au 
devenit frecvente îmbolnăvirile în rândul 
nounăscuților; 

Or. sv

Amendamentul 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că măsurile preventive de 
promovare a sănătății și a tratamentului, 
care țin seama de aspectele de gen, conduc 
la o scădere a apariției unor boli mai grave
și la o scădere a ratelor mortalității în 
rândul femeilor, precum și la o 
îmbunătățire a calității vieții.

7. consideră că măsurile preventive de 
promovare a sănătății și a tratamentului, 
care țin seama de date științifice fondate, 
de specificitatea de gen și de inegalitățile
legate de loc și de vârstă, și care au ca 
obiective promovarea sănătății și a 
îngrijirii, precum și utilizarea 
tehnologiilor informației și a 
comunicațiilor, accesul la servicii, 
siguranța și sănătatea lucrătorilor, conduc 
la o scădere a apariției unor boli și la o 
scădere a ratelor mortalității în rândul 
femeilor, precum și la o îmbunătățire a 



AM\731439RO.doc 19/19 PE409.449v01-00

RO

calității vieții, în UE; 

Or. el

Amendamentul 35
Hiltrud Breyer

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că necomercializarea 
corpului uman și a părților acestuia, așa 
cum se afirmă în Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE, este un principiu 
esențial în domeniul sănătății, mai ales în 
ceea ce privește donarea de celule, 
țesuturi sau organe;

Or. en
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