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Парламентарна скупштина Организације за европску безбедност и сарадњу данас је
усвојила резолуцију о трговини људским органима, коју је поднела српска делегација, и
која је део Београдске декларације.

  

У резолуцији ПС ОЕБС изражава забринутост због негативних економских и  социјалних
последица организованог криминала на животе људи, као и могућег пораста тог вида
криминала, а нарочито недозвољене трговине органима.

  

Посебну забринутост ПС ОЕБС изражава због отмица и трговине људима у намери
отклањања органа, а посебно у условима оружаног конфликта.

  

Такође, посебно ПС ОЕБС је забринута због судбине несталих особа у сукобима који су
се збили у бившој Југославији, укључујући Косово током 90-тих.

  

ПС ОЕБС осудјује сваку делатност чији је циљ трговина органима. Најстрожије се
осујђује деловање организованих криминалних група које на овај начин угрожавају
људске животе, њихов интегритет и основна људска права, посебно у ситуацијама када
су отмице етнички, верски, расно и политички мотивисане.

  

Позивају се чланице ОЕБС-а на одлучну борбу против организованих криминалних група
које се баве трговином органима и људи у намери отклањања органа.

  

Препоручује се у ту сврху ближа сарадња која подразумева размене информација и
ефикасније деловање институција чланица ОЕБС у борби против трговине органима.

  

 1 / 2



Парламентарна скупштина ОЕБС-а усвојила Резолуцију о трговини органима 
недеља, 10 јул 2011 12:56

Препоручује се и да се спроведе свеобухватна истрага о отмицама и злочинима у вези са
уклањањем и продајом људских органа који су наводно почињени на Косову за време
оружаних сукоба на територији СР Југославије 1999.године и непосредно потом и
позива на пуну сарадњу УНМИК и ЕУЛЕКС, као и релеватне националне институције, а
посебно да доставе све информације, чињенице и документа о злочину у вези са
отмицама људи и трговином органима на територији Косова и Метохије.

  

Подржава се рад специјалног представника и координатора за борбу против трговине
људима ОЕБС и предлаже да ОЕБС истражи и евидентира ситуације у којима је дошло
до трговине људским органима на простору ОЕБС са циљем израде студије која би
указала на размере ове појаве.

  

(Блиц)
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