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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre transplantação e dádiva de órgãos: acções políticas a nível da EU
(2007/2210(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 152 do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre transplantação e dádiva de órgãos: 
acções políticas a nível da EU, COM(2007)0275, e o  documento de trabalho dos serviços 
da Comissão que acompanha a Comunicação: Avaliação do Impacto SEC(2007)0705,  

– Tendo em conta a Directiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, 
análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de 
origem humana1, 

– Tendo em conta os princípios orientadores sobre a transplantação de órgãos humanos da 
Organização Mundial de Saúde,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e 
Biomedicina e o seu Protocolo Adicional sobre a Transplantação de Órgãos e Tecidos de 
Origem Humana,

– Tendo em conta um documento da primeira reunião de peritos sobre a dádiva e a 
transplantação de órgãos a nível da Comunidade, SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346, 
de 13 de Setembro de 2007

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2008),

A. Considerando que, na Europa, as necessidades dos doentes em matéria de transplantações 
não são cobertas e que a procura superou o fornecimento de órgãos de pessoas mortas e de 
dadores altruístas vivos,

B. Considerando que existem actualmente dados sobre o tráfico de órgãos humanos e provas 
de que o turismo relacionado com a transplantação e o comércio correspondente estão a 
desenvolver-se rapidamente, 

C. Considerando que a questão da segurança é frequentemente ignorada na prática de 
transplantações de órgãos com um carácter comercial ilícito, o que pode pôr em risco a 
vida do dador e do receptor, 

                                               
1 JO L 102 de 07.04.2004, p. 48.
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D. Considerando que a qualidade, a segurança e a transparência são essenciais se a sociedade 
quer usufruir dos benefícios que a transplantação pode oferecer como terapia,

E. Considerando que existem discrepâncias entre os Estados-Membros no que respeita a 
taxas de transplantações, à origem (dadores vivos ou mortos) dos órgãos, bem como aos 
requisitos de qualidade e segurança para a dádiva e a transplantação de órgãos, enquanto 
que a abordagem organizativa da transplantação varia de país para país traduzindo-se em 
padrões desiguais na UE,

F. Considerando que a transplantação de órgãos permite salvar vidas, proporcionar uma 
melhor qualidade de vida e obter a melhor relação custo/benefício,

G. Considerando que a dádiva e a transplantação de órgãos são questões delicadas e 
complexas que envolvem aspectos não apenas médicos como também jurídicos e éticos, 
que exigem a participação plena da sociedade civil para o seu desenvolvimento,

H. Considerando que a utilização de órgãos para fins terapêuticos implica um risco de 
transmissão de infecções e outras doenças,

I. Considerando que existe já um intercâmbio de determinados órgãos entre Estados-
Membros mas que não existe nenhuma organização pan-europeia que coordene este 
intercâmbio,

J. Considerando que a consciencialização do público e a informação concreta e positiva 
desempenham um papel importante no aumento da vontade de efectuar dádivas de órgãos,

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão sobre "Transplantação e dádiva de 
órgãos: acções políticas a nível da EU" pelas prioridades e acções futuras que propõe em 
matéria de dádiva e de transplantação de órgãos a nível europeu;

2. Aguarda a proposta da Comissão de uma directiva que estabeleça requisitos de qualidade 
e segurança para a doação, o fornecimento, os ensaios, a preservação, o transporte e a 
distribuição na UE; salienta, no entanto, que o próximo quadro legislativo não deve criar 
uma carga administrativa excessiva para os Estados-Membros, nem pôr em causa as boas 
práticas existentes; salienta que o novo documento legislativo deve complementar e 
reforçar os esforços envidados pelos Estados-Membros no sentido de criar um método 
activo e eficiente de coordenação sem impedir a introdução ou manutenção de medidas 
mais restritivas;

3. Manifesta a sua preocupação perante a insuficiência de órgãos humanos disponíveis para 
transplantação que respondam às necessidades dos pacientes; regista que a grande 
escassez de dadores de órgão continua a ser um obstáculo significativo ao pleno 
desenvolvimento dos serviços de transplantação e o principal desafio com que os 
Estados-Membros da UE se confrontam em matéria de transplantação de órgãos;

4. Toma nota das diferenças significativas no que se refere à origem dos órgãos (dadores 
falecidos ou vivos) na UE, das grandes diferenças entre Estados-Membros no que respeita 
ao aumento do número de dadores, das discrepâncias entre Estados-Membros quanto aos 
requisitos de qualidade e segurança e as diferentes abordagens organizacionais à dádiva de 
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órgãos e à transplantação; considera que as discrepâncias podem em parte explicar-se por 
um conjunto de factores culturais, éticos, religiosos, históricos e sociais; no entanto,
salienta que o elemento crítico parece ser a forma como todo o processo de dádiva e de
transplantação é organizado;

5. Salienta, consequentemente, que a criação de sistemas operacionais bem estruturados e a 
promoção de modelos de sucesso a nível nacional são da maior importância; sugere que os 
sistemas operacionais devem incluir um quadro jurídico adequado, infra-estruturas 
técnicas e logísticas, apoio psicológico e organizacional acompanhado de um sistema 
efectivo de atribuição;

6. Solicita aos Estados-Membros que obtenham o seu pleno potencial de dádivas 
estabelecendo sistemas eficientes para identificar os dadores de órgãos e promovendo a 
coordenação dos dadores de transplantações nos hospitais em toda a Europa; solicita aos 
Estados-Membros que explorem a promoção das dádivas de dadores vivos e analisem a 
utilização de órgãos de dadores potenciais ("expanded" donors), tendo em conta as 
questões relacionados com a qualidade e a segurança;

7. Considera que, no futuro, a biotecnologia pode permitir aos investigadores criar órgãos a 
partir de tecidos existentes, quer dos próprios pacientes quer de tecidos de outros dadores; 
solicita à Comissão que promova esta investigação, que é frequentemente levada a cabo 
por pequenas e médias empresas de biotecnologia que começam a surgir na Europa no 
âmbito de quadros culturais e éticos criados nos Estados-Membros;

8. Salienta que existe uma ligação entre a escassez de órgãos e o tráfico de órgãos; sublinha 
que qualquer exploração comercial de órgãos que impeça um acesso equitativo à 
transplantação, não é ético, não respeita os valores humanos fundamentais, viola o Artigo 
21.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina e é proibida nos termos do 
n.º 2 do Artigo 3º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE;

9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas para lutar contra o 
"turismo de transplantação", definindo linhas de orientação que impeçam os dadores mais 
desfavorecidos e vulneráveis de serem vítimas do tráfico de órgãos e que reforcem o 
acesso à obtenção legal de órgãos; solicita à Comissão que promova através da Justiça, 
Liberdade e Segurança uma abordagem comum que vise compilar informação sobre a 
legislação nacional em matéria de tráfico de órgãos e identificar os principais problemas e 
as possíveis soluções; salienta que, para tal, tem que ser criado um sistema de
rastreabilidade e responsabilidade do material humano que atravessa as fronteiras;

10. Apoia medidas que visem proteger os dadores e garantir que a dádiva de órgãos é 
efectuada altruísta e voluntariamente, sem pagamento a não ser a compensação 
estritamente limitada às despesas e incómodos relativos à doação; exorta os 
Estados-Membros a definirem as condições segundo as quais pode ser concedida uma 
compensação;

11. Regista que, apesar de vários Estados-Membros terem introduzido o registo obrigatório 
para os processos de transplantação e de existirem alguns registos voluntários, não há um 
sistema global de recolha de dados sobre os diferentes tipos de transplantação e os seus 
resultados; apoia firmemente a criação de registos nacionais de dadores vivos mas 
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também um registo de pós-transplantação;

12. Convida a Comissão a promover o desenvolvimento de normas fundamentais para a 
gestão da segurança, qualidade e eficácia do material humano para transplantação que 
possa servir de modelo para os Estados-Membros; solicita à Comissão que crie um 
mecanismo comunitário que promova a coordenação das actividades entre 
Estados-Membros no que respeita à dádiva e transplantação de órgãos;

13. Considera que um benefício suplementar da colaboração entre os Estados-Membros da 
UE, que é insuficientemente salientado na Comunicação da Comissão, é o valor potencial 
da partilha de órgãos entre os Estados-Membros da UE; considera que a partilha de órgãos 
pode ser extremamente útil sobretudo no que respeita a processos difíceis de transplante;

14. Reconhece que é da máxima importância melhorar a qualidade e a segurança da dádiva de 
órgãos da transplantação; salienta que este facto será importante para reduzir os riscos das 
transplantações e diminuirá consequentemente os efeitos adversos; considera que as
acções em matéria de qualidade e de segurança podem ter consequências para a 
disponibilidade de órgãos e vice-versa; solicita à Comissão que apoie os 
Estados-Membros no desenvolvimento da sua capacidade de criar e desenvolver 
regulamentações nacionais e um quadro regulamentar para melhorar a qualidade e a 
segurança;

15. Salienta que devem ser criados, em todos os hospitais com capacidade para dádivas e 
transplantações de órgãos, programas de melhoria da qualidade, realizados em conjunto 
por especialistas em cuidados intensivos e o coordenador das transplantações de cada 
hospital;

16. Salienta que uma boa cooperação entre os profissionais da saúde e as autoridades 
nacionais é necessária e proporciona valor acrescentado; solicita à Comissão que promova 
alianças entre organizações nacionais de transplantação nos Estados-Membros que 
incluam cooperação a nível jurídico, ético e técnico; reconhece que determinadas 
situações na medicina de transplantação não podem ser devidamente resolvidas nos 
Estados-Membros com um número limitado de dadores; considera que os pequenos 
Estados-Membros, em particular, podem claramente beneficiar de uma cooperação 
europeia;

17. Considera que a cooperação internacional é necessária para promover as dádivas de 
órgãos a fim de contribuir para aumentar as dádivas de órgãos e garantir um acesso 
equitativo à transplantação; solicita aos Estados-Membros que promovam activamente 
essa cooperação a fim de melhorar o acesso dos cidadãos a estes processos terapêuticos;

18. Sublinha a importância de aumentar a consciência do público para a dádiva e a 
transplantação de órgãos uma vez que pode permitir identificar os dadores de órgãos e 
assim aumentar a disponibilidade de órgãos; salienta que o conceito da dádiva de órgãos 
deve ser desenvolvido junto de grupos específicos da população (como os estudantes, os 
adolescentes e os jovens adultos);

19. Está convicto de que um modo muito eficaz de aumentar a disponibilidade de órgãos é
proporcionar mais informação ao público nível local e regional; solicita à Comissão, aos 
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Estados-Membros e às organizações da sociedade civil que participem neste esforço de
sensibilizar a consciência do público para a possibilidade de dádivas de órgãos tendo 
simultaneamente em conta as especificidades culturais em cada Estado-Membro; 
reconhece que é importante melhorar a informação sobre as especialidades dos 
profissionais da saúde, desenvolvendo, por exemplo, informações operacionais; manifesta 
a necessidade de um comportamento profissional para com os meios de comunicação e de 
um apoio dos peritos no sector da comunicação; deve ser dada especial atenção quer ao 
conteúdo da mensagem quer à melhor forma de abordar os tópicos mais controversos;

20. Solicita à Comissão que apoie a investigação em matéria da dádiva e da transplantação de 
órgãos através das fronteiras nacionais a fim de enfrentar o impacto da etnicidade, do país 
de origem, da religião, do nível da educação e classe sócio-económica na decisão de
oferecer órgãos para dádiva; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que divulguem
quanto antes os resultados da investigação a fim de informar o público e modificar as más 
interpretações; 

21. Considera que os resultados posteriores a uma transplantação devem ser acompanhados e
avaliados; salienta que deve ser incentivada uma metodologia comum nos 
Estados-Membros a fim de obter os melhores resultados possíveis;

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Parlamentos dos Estados-Membros
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A transplantação de órgãos consiste na utilização terapêutica de órgãos humanos para a 
substituição de um órgão que deixou de funcionar por outro que provém de um dador. O êxito 
de uma transplantação, desde que seja utilizado um processo correcto de acompanhamento, 
pode garantir uma vida plena e saudável durante muitos anos a pessoas que, de outro modo, 
necessitariam frequentemente de cuidados intensivos, o que é desagradável para os pacientes, 
mas que representa, muitas vezes, uma sobrecarga não só para os sistemas de saúde dos
Estados-Membros como também para a família e as pessoas que cuidam dos pacientes.

Embora o recurso à utilização de órgãos humanos para a transplantação tenha vindo a 
aumentar nas últimas décadas na UE, o número de pessoas que necessitam de uma
transplantação continua a ser superior ao número de órgãos disponíveis para transplantação. 
Cerca de 40 000 pacientes estão actualmente inscritos em listas de espera na Europa 
Ocidental. A taxa de mortalidade dos pacientes que aguardam um transplante de um coração, 
de um fígado ou de um pulmão situa-se entre 15 e 30%.

Qualidade e segurança

A utilização de órgãos para fins terapêuticos pressupõe um risco de transmissão de doenças ao 
receptor. Os riscos incluem não apenas a transmissão de doenças contagiosas (por vírus, 
bactérias e fungos, o vírus da imunodeficiência humana, (VIH), o vírus da hepatite B (VHB), 
o vírus da hepatite C (VHC)) mas também a transmissão de doenças malignas como os 
diferentes tipos de cancro. 

Para reduzir os riscos do receptor ao mínimo é importante submeter os dadores a testes; é 
essencial proceder ao rastreio dos dadores e verificar a presença ou a ausência de risco de
transmissão de doença. A fim de verificar o grau de segurança do dador, devem ser efectuados 
uma série de exames. No entanto, actualmente não existe consenso entre os Estados-Membros 
sobre estes testes. 

Antes da transplantação, a avaliação dos dadores potenciais é fundamental. Por outras 
palavras, a aptidão do dador é uma questão prévia essencial para a dádiva. Os principais 
objectivos incluem: determinar as condições que desqualificam os dadores; determinar as 
possíveis infecções antes da transplantação e definir o nível de risco a fim de definir
estratégias para evitar as consequências que possam surgir após a transplantação. As 
diferenças no rastreio entre dadores vivos e mortos baseiam-se essencialmente no momento 
em que esse rastreio é efectuado. No que respeita ao dador vivo é possível tratar as infecções 
activas e adiar a transplantação até que a infecção seja debelada. Em contrapartida o espaço 
de tempo para a avaliação do dador morto é de apenas algumas horas. Os critérios de 
admissibilidade dos dadores devem ser estabelecidos de acordo com as normas médicas 
aceites e em vigor. São igualmente necessários o acompanhamento e o controlo a longo prazo 
dos pacientes após um transplante para garantir o tratamento adequado aos pacientes. O 
controlo e a avaliação pós-transplante são cruciais e devem, consequentemente, processar-se 
na base de uma metodologia comum, que garanta os níveis máximos de saúde e segurança em 
todos os Estados-Membros. 
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De um modo geral, os transplantes de órgãos são apenas seguidos durante 9 a 12 meses após o
transplante. A avaliação dos resultados do transplante deve abranger vários anos, a fim de que 
a mesma seja a melhor, em termos quer clínicos quer económicos.

Escassez de órgãos

A grande escassez de dadores de órgãos permanece o principal desafio com que os 
Estados-Membros da UE se defrontam relativamente à transplantação de órgãos. O número 
crescente das listas de espera constitui um problema grave. Actualmente, na Europa 
Ocidental, mais de 40 000 pacientes aguardam um rim. As listas de espera são cada vez mais 
longas em todos os países da UE bem como no resto do mundo. Mesmo nos casos em que se 
verificou um aumento regular do número de dadores, torna-se muito difícil reduzir o número 
de pacientes e o tempo de espera. 

A criação de um sistema eficiente de identificação de pessoas que, após a sua morte, podem 
vir a ser dadores uma vez cumpridos todos os requisitos obrigatórios nos Estados-Membros, é 
um elemento-chave para combater a escassez de órgãos. O processo de avaliação da aptidão 
para a dádiva de órgãos inclui várias fases, centradas em definir os riscos aceitáveis ou não de 
transmissão de doenças infecciosas ou neoplásicas e estabelecer medidas práticas para o 
processo de avaliação, considerando em separado as doenças transmissíveis, as condições 
específicas do receptor no que se refere à doença transmissível, os meios disponíveis para a
prevenção e o tratamento da doença. 

Para expandir as listas de dadores potenciais pode ser importante investir na promoção de 
dádivas altruístas provenientes de dadores vivos. A morbilidade e a mortalidade dos pacientes 
que aguardam uma transplantação exigem uma análise aturada destes dadores potenciais que, 
normalmente, não seriam considerados; estes dadores potenciais ("expanded donors") 
permitem que se proceda a transplantes de pacientes com VIH para outros pacientes 
igualmente com VIH. Quando a lista de dadores é alargada deste modo, os médicos receiam
um aumento das probabilidades de rejeição dos órgãos e um declínio gradual do 
funcionamento do órgão transplantado. É fundamental apoiar métodos que evitem e tratem as 
rejeições de órgãos a fim de que a lista alargada de dadores possa ser utilizada com confiança
pelos médicos. A formação e a utilização de profissionais da saúde responsáveis pela
identificação de dadores potenciais provaram ser útil e deve ser encorajada sempre que os 
recursos o permitam. A biotecnologia proporciona soluções, tais como tratamentos que
diminuem os índices de rejeição, que, por sua vez, permitem a disponibilização de mais 
órgãos, permitindo que os médicos tratem ou mesmo previnam rejeições. Assim se contribui 
para aumentar as listas de dadores, reduzindo o risco ligado aos programas alargados aos 
dadores potenciais. Importa referir que, futuramente, a biotecnologia pode permitir que os 
investigadores criem órgãos a partir de tecidos existentes, dos próprios pacientes (autólogos) 
ou de tecidos de dadores (alógenos). Este tipo de investigação é frequentemente realizada por 
pequenas e médias empresas de biotecnologia que começam a surgir na Europa no âmbito de 
quadros culturais e éticos criados nos Estados-Membros.

Aspectos organizacionais

Os sistemas organizacionais não só têm um impacto na qualidade e na segurança dos órgãos
como também na sua disponibilidade. Existem profundas discrepâncias em matéria de dádiva 
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de órgãos e de transplantação entre os Estados-Membros. Os diferentes sistemas de 
organização existentes na Europa são o resultado das suas respectivas origens e história. A 
comparação entre países demonstra que as taxas de dádiva nacionais efectivas nem sempre 
são proporcionais à percentagem de pessoas que anteriormente se tinham declarado prontas a 
doar órgãos nestes mesmos países. Isto indica claramente a importância de contar com um 
sistema de transplante de órgãos eficiente, que assegure que os órgãos das pessoas dispostas a 
doar se tornam efectivamente disponíveis.

A definição de sistemas de transplante adequados a nível nacional é um pré-requisito para 
qualquer acção que se queira empreender nesta área. Estes sistemas necessitam de um 
enquadramento jurídico adequado, não orientado para o mercado, de uma abordagem técnica 
correcta e de apoio organizacional. O papel das autoridades competentes é crucial no sistema 
de organização. Estas autoridades devem assegurar o cumprimento das normas de base e 
organizar as actividades de dádiva e de transplantação. Devem ser utilizados e promovidos os 
sistemas organizacionais mais eficientes.  

Tal como foi já referido, os transplantes de órgãos estão sujeitos a pressões em termos de 
tempo. O processo que vai da colheita à transplantação deve estar concluído em poucas horas 
(para preservar a viabilidade do órgão). Além disso, para que os órgãos possam ser 
transplantados, o dador tem de ser compatível com o receptor. Isto torna a estrutura de 
organização num elemento-chave dos sistemas de dádiva/transplantação de órgãos. É 
essencial que um sistema eficaz de atribuição faça parte desta organização e tenha em conta o 
período limitado durante o qual os órgãos podem ser preservados, bem como a necessidade de 
assegurar que o órgão é atribuído ao receptor mais adequado, tendo em conta critérios 
pré-definidos.

Sensibilização do público

A sensibilização do público e a opinião pública desempenham um importante papel no 
aumento da dádiva de órgãos. A dádiva de órgãos e a transplantação constituem tratamentos 
médicos que necessitam do pleno empenho da sociedade para o seu desenvolvimento. A esta 
área estão ligados muitas questões éticas complexas sensíveis, e tornou-se claro que várias 
destas questões têm um tratamento diferente de país para país, dependendo de valores e 
convicções dominantes. Esta diferença de valores e de preocupações deve ser mantida e 
gerida a nível nacional. Desenvolver a sensibilização do público para a dádiva pode obter-se 
melhorando os conhecimentos que os profissionais da saúde e dos meios de comunicação têm 
acerca das questões ligadas à transplantação. Um elemento essencial de qualquer estratégia de 
comunicação deve ser uma educação continuada. As pessoas devem ser encorajadas a falar 
acerca da dádiva de órgãos, comunicando os seus desejos aos seus parentes próximos. Há uma 
correlação positiva importante entre a discussão do tema com os familiares e a disponibilidade 
para doar órgãos.

Por outras palavras, a sensibilização do público deve ser reforçada tanto quanto possível, 
através do fornecimento de informação adequada a pedido, e da sua plena divulgação a nível
local, regional e central nos Estados-Membros, incluindo, mas não limitando, as escolas, as 
clínicas, os centros sociais e comunitários bem como igrejas. Além disso, uma vez que a 
discussão do tema com os familiares propicia a disponibilidade para doar órgãos, deve ser 
fornecida informação completa à família do dador ou do dador potencial. 
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Outros assuntos

* Coordenação e outras actividades

Tendo presente que não existe uma coordenação pan-europeia de intercâmbio de órgãos, é 
fundamental que os actuais acordos para o intercâmbio de órgãos entre Estados-Membros 
sejam reforçados e coordenados de uma forma mais específica a fim de cobrir as necessidades 
e aumentar a eficiência deste intercâmbio. As práticas existentes não devem ser postas em 
causa e a carga administrativa não deve aumentar. 

* Altruísmo

O altruísmo deve constituir o elemento fundamental na dádiva e na transplantação de órgãos. 
A terminologia económica utilizada na Comunicação da Comissão é, consequentemente, 
inadequada, em particular na perspectiva do princípio da não-comercialização do corpo
humano. Assim, a linguagem utilizada não deve sugerir, em caso algum, que os órgãos devem 
ser tratados como mercadoria do mercado interno. 

Este princípio da não-comercialização do corpo humano e das suas partes está claramente 
afirmado no n.º 2 do Artigo 3.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. A Comunicação 
da Comissão refere este princípio apenas no que respeita ao tráfico de órgãos. Considera-se, 
pois, crucial salientar que este princípio fundamental também se aplica à dádiva de órgãos. 

Em termos gerais, os aspectos de carácter ético relacionados com a dádiva de órgãos devem 
ser da competência dos Estados-Membros no respeito do princípio de subsidiariedade.

* Tráfico de órgãos

Perante os dados disponíveis sobre o tráfico de órgãos humanos e o facto de o turismo 
relacionado com a comercialização e a transplantação se estar a desenvolver rapidamente, é 
importante não subestimar o tráfico de órgãos considerando-o uma preocupação secundária. 
Importa reconhecer que o tráfico de órgãos resulta de uma combinação de pobreza e 
desespero, de um desejo de sobreviver, bem como da corrupção e da ausência de escrúpulos 
dos intermediários, da globalização da economia e da exploração dos seres humanos. 
Infelizmente, em muitos casos, a população de Leste passou a ser uma fonte de órgãos de 
substituição para os doentes do Ocidente.

A cooperação com organizações internacionais (como a EUROPOL e a INTERPOL) deve ser 
mantida para combater o tráfico de órgãos na UE e fora das suas fronteiras. As mudanças 
políticas não devem criar novos obstáculos à cooperação dentro da UE e, sempre que seja 
necessário, com outras organizações internacionais e europeias. 
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