
18. emlékeztet az egyének véleménynyilvánítási szabadságának fontosságára, de hangsúlyozza a média, a
reklám és az Internet szerepét az értékek és a nemi sztereotípiák létrehozásában; üdvözli ezért a felhaszná-
lókkal és a szabályozó hatóságokkal azok szerepéről folytatott vitát azzal a céllal, hogy meghatározzák és
kialakítsák a megfelelő egyensúlyt a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltóság között, különös
tekintettel a gyermekek által megtekinthető médiára és reklámokra;

19. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy javasoljon intézkedéseket a nők gazdasági, társadalmi és
politikai döntéshozatalban való részvételének javítására, és hangsúlyozza a nemi esélyegyenlőség általános
érvényesítésének fontosságát az összes európai politika során;

20. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy az Unió költségvetéséből finanszírozott
összes program és tevékenység – különösen a strukturális alapok – 2006-tól kezdődően tartalmazzanak a
nemek esélyegyenlőségén alapuló költségvetési tervezést;

21. felszólítja a nemzeti és európai szintű politikai pártokat, hogy vizsgálják felül pártjuk szerkezetét és
eljárásait, célul tűzve ki a nők részvételét közvetve vagy közvetlenül akadályozó korlátok megszüntetését,
valamint hogy fogadjanak el megfelelő stratégiákat a választott közgyűlésekben a nők és a férfiak közötti
nagyobb esélyegyenlőség elérése érdekében, beleértve az olyan pozitív intézkedéseket, mint a kvóták;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon egy nyomonkövetési stratégiát a különböző EU elnökségek
által meghatározott mutatókra;

23. üdvözli a Törökországban végrehajtott jogi reformokat, de megismétli aggodalmát, hogy a nők
továbbra is a becsület nevében elkövetett gyilkosságok és erőszak áldozatai, ezért felszólítja a Bizottságot
és a Tanácsot, hogy továbbra is működjenek együtt a török hatóságokkal és kövessék szorosan figyelemmel
a nők jogainak helyzetét Törökországban;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak a Bizottságnak, a tagállamok kor-
mányainak és az ENSZ főtitkárának.
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Az emberi petesejtkereskedelem

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi petesejtkereskedelemről

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 152. cikke (4) bekezdés
a) pontjára,

— tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, különösen annak 3. cikkére, amely megállapítja az
emberi test és részei haszonszerzési célú felhasználásának tilalmát,

— tekintettel az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, meg-
őrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló
2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),

— tekintettel az emberi szerv- és szövetkereskedelem megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló 2003. október
23-i állásfoglalására (2),

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

(1) HL L 102., 2004.4.7., 48. o.
(2) HL C 82. E, 2004.4.1., 580. o.
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A. mivel a 2004. december végén készített riportokból kiderült, hogy Romániában létezik egy olyan kli-
nika, ahol pénzbeli juttatásért európai uniós – főként angol – állampolgároknak petesejteket adnak el,

B. mivel a nagy-britanniai HFEA (Emberi Megtermékenyítési és Embriológiai Hatóság) a donorok részére
végrehajtott kifizetésekkel kapcsolatos kivizsgálás céljából Romániába látogató küldöttsége semmilyen
bizonyítékot nem talált arra vonatkozóan, hogy a donoroknak az őket jogszerűen megillető összegeken
kívül többet fizettek volna, másrészt azonban a román kormány úgy döntött, hogy bezárja a klinikát, és
az ügyet az ügyészség hatáskörébe utalja,

C. mivel a HFEA közzétett egy konzultációs anyagot, amelyben szerepel annak a lehetősége, hogy 1000
fontot fizessenek a donoroknak, és kérik a közvéleményt, hogy nyilvánítson ezzel kapcsolatban véle-
ményt,

D. mivel a petesejtgyűjtés a nők egészségére és életére nézve komoly egészségügyi kockázatot jelent,
ugyanis többek között a petefészek túlzott stimulálásával hajtják végre,

E. mivel a petesejtekért fizetett magas összegek a viszonylag szegénységben élő donorokat petesejt-eladásra
ösztönzik és bátorítják, annak ellenére, hogy ez a nők életére és egészségére nézve komoly következmé-
nyekkel járhat,

F. mivel a pénzügyi ösztönzés ígérete arra késztethet egyes nőket, különösen ha anyagi nehézségekkel
küzdenek, hogy megfontolják petesejtjeik eladását, ami komoly kockázatokat jelenthet életükre és egész-
ségükre nézve, ugyanakkor ez kockázatos lehet a recipiensek számára is, ugyanis lehetséges, hogy a
donor nem tárja fel orvosi kórtörténetét vagy az adományozást kizáró orvosi kockázatokat,

G. mivel az emberi szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról
szóló 2004/23/EK irányelv 12. cikke leszögezi, hogy költségtérítésen kívül más fizetség sejt- és szövet-
donorok részére Európában nem fogadható el, valamint, hogy sejtek és szövetek nem képezhetik keres-
kedelem tárgyát,

H. mivel a sejtgyűjtés nem hajtható végre nyomásgyakorlás vagy ösztönzés útján, és mivel garantálni kell,
hogy a petesejt-adományozás önkéntes alapon történik és nem fizetség ellenében, azért hogy a nők ne
válhassanak „nyersanyag-szolgáltatóvá”,

1. emlékeztet arra, hogy az emberi test nem lehet profitszerző forrás, és különös figyelmet kell fordítani
azokra a sebezhető személyekre – különösen a nőkre – akik könnyen az ilyen kereskedelem áldozataivá
válhatnak;

2. elítél mindennemű, az emberi testtel és annak részeivel való kereskedelmet, és hangsúlyozza, hogy a
2004/23/EK irányelv 12. cikke 1. pontja kimondja, hogy a tagállamoknak törekedniük kell a szövetek és
sejtek önkéntes és térítésmentes adományozásának biztosítására;

3. emlékeztet arra, hogy ugyanez a cikk a tagállamok hatáskörébe utalja a hivatkozott irányelv keretein
belül a költségtérítés kifizetésének engedélyezését és annak összegének meghatározását;

4. úgy véli, hogy a romániai Global Arts klinika és az ehhez hasonló intézmények tevékenysége kereske-
delmi jellegűnek tekinthető, ami teljességgel elfogadhatatlan;

5. kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja ki a fenti riportokat; különös tekintettel a nagy-britanniai és
román hatóságok tájékoztatása közötti ellentmondás tisztázására;

6. felkéri a tagállamokat, hogy a 2004/23/EK irányelv végrehajtására előírt 2006. április 7-i határidő előtt
tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a szövetek és sejtek adományozásával kapcsolatos kiadások és felme-
rült problémák orvoslása terén folytatott átlátható és folyamatosan fejlődő politika folytatása érdekében;

7. kéri a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül készítsen egy összefoglalót a petesejtadomá-
nyozás terén hozott nemzeti jogszabályokról, valamint a reproduktív szervek és sejtek adományozóinak
költségtérítésére vonatkozó rendszerről, és ezt az összefoglalót tegye közzé;

8. úgy véli, hogy a gyakorlatban a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy konkrét választ adjunk a donorra
váró meddő pároknak, és kéri a Bizottságot, hogy fokozza és erősítse meg a meddőség megelőzésére és
kezelésére szolgáló alternatívákat;
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9. kívánja, hogy a szervadományokhoz hasonlóan a petesejt adományokat is egyértelműen szabályozzák
a donorok és a kedvezményezettek védelme, valamint a személyek mindennemű kizsákmányolása elleni
küzdelem érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy a bármely testrészét – beleértve a reproduktív sejtjeit – eladni kényszerülő nő az
ember- és szervkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnhálózatok prédájává válik;

11. üdvözli az ENSZ Közgyűlés 2005. március 8-i határozatát (A/59/516/Add. 1), amely nyíltan utal a
nők kizsákmányolása megelőzésének szükségére és ennek megfelelően kéri a Bizottságot, hogy zárja ki az
EU programok keretében történő emberi klónozás támogatásának és finanszírozásának lehetőségét;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki, hogy előfordulnak-e hasonló esetek a tagállamokban, a
tagjelölt és harmadik országokban;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a nőknek az élettudományok alkalmazása
során történő kizsákmányolása megelőzésére;

14. üdvözli az ENSZ 2005. február 18-i hatodik bizottsági értekezletének határozatát, és felkéri a Bizott-
ságot, hogy ennek megfelelően a 7. kutatási keretprogram keretében finanszírozott tevékenységek közül
zárja ki az emberi klónozást;

15. kéri a Bizottságot, hogy az embriókutatás és embrionális őssejtkutatás más formáival kapcsolatban
alkalmazza a szubszidiaritás elvét, hogy azok a tagállamok, amelyekben ez a fajta kutatás legális, saját
nemzeti költségvetésükből finanszírozzák ezt; úgy véli, hogy az uniós támogatásnak olyan alternatívákra
kellene koncentrálnia, mint a szomatikus őssejtek, illetve a köldökzsinórvérből nyert őssejtek kutatása, ami
valamennyi tagállamban engedélyezett és ami segítségével már sikeresen gyógyítottak betegeket;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az Európai Unió elnökségének, a Tanácsnak, a
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2005)0075

Az atomsorompó szerződés felülvizsgálata – Nukleáris fegyverek Észak-Koreában
és Iránban

Az Európai Parlament állásfoglalása az atomsorompó szerződés felülvizsgálatával foglalkozó
2005-ös konferenciáról – az Észak-Koreában és Iránban található nukleáris fegyverekről

Az Európai Parlament,

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A. figyelembe véve és megismételve a nukleáris leszerelésről szóló korábbi állásfoglalásait, különösen az
atomsorompó szerződést felülvizsgáló 2005-ös konferenciát előkészítő bizottság üléséről szóló 2004.
február 26-i állásfoglalását (1),

B. hangsúlyozva, hogy az európai biztonsági stratégia és a kibővült EU által elfogadott tömegpusztító
fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia kiemeli a nukleáris terjeszkedés megállítása (atomsorompó)
és a leszerelés jelentőségét,

C. elismerve, hogy az EU valamennyi tagállama részes állama a nukleáris fegyverek elterjedésének megaka-
dályozásáról szóló szerződésnek, és hogy az EU két tagállama nukleáris fegyverekkel rendelkező állam e
szerződés meghatározása szerint,

(1) HL C 98. E, 2004.4.23., 152. o.
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