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Pozměňovací návrh 1
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Vyzývá členské státy, aby učinily všechna nezbytná opatření k ukončení diskriminace 
osob, kteří s HIV/AIDS žijí;

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o reakci EU na HIV/AIDS na celosvětové 
úrovni

o reakci EU na HIV/AIDS v EU a 
sousedních zemích, hodnocení sdělení EK 
2009/569 v polovině období

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální zdravotnickou 
strategii Světového zdravotnického 
shromáždění zaměřenou na HIV/AIDS 
v období 2011–2015, která definuje 
stávající a dohodnuté globální cíle, jež mají 
motivovat státy při vytváření plánů reakce 
na HIV/AIDS v období do roku 2015,

– s ohledem na strategii UNIADS na 
období 2011–2015 a globální 
zdravotnickou strategii Světového 
zdravotnického shromáždění zaměřenou na 
HIV/AIDS v období 2011–2015, která 
definuje stávající a dohodnuté globální 
cíle, jež mají motivovat státy při vytváření 
plánů reakce na HIV/AIDS v období do 
roku 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
Evropského střediska pro prevenci a 
kontrolu nemocí o sledování výskytu HIV 
byl virus HIV v roce 2009 diagnostikován 
u 25 000 osob,

A. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
Evropského střediska pro prevenci a 
kontrolu nemocí o sledování výskytu HIV 
z roku 2010 bylo v zemích Evropské unie 
a Evropského hospodářského prostoru v 
roce 2009 nově diagnostikováno 25 917 
případů nakažení virem HIV,  

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v roce 2009 se v 
EU a sousedních zemích virem HIV 
nakazilo 161 000 osob, což podle odhadů 
UNAIDS a WHO zvýšilo celkový počet 
lidí, kteří s HIV žijí, na více než 2,2 
milionu,  

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že i přes lepší 
dlouhodobou léčbu a prognózu 
představuje komplexnost nákazy HIV i 
nadále specifický problém pro ženy, které 
mají obtížnější přístup k běžné zdravotní 
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péči, a ponechává tak ženy v situaci 
neřešené návaznosti mezi diagnózou a 
účinnou a informacemi podloženou 
zdravotnickou péčí1   

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nakažení virem 
HIV lze předcházet a formy primární 
prevence, jako jsou osvětové kampaně, 
zdravotní výchova a propagace 
bezpečných vzorců chování, jsou prvními 
překážkami, které by mohly bránit šíření 
této choroby, 

C. vzhledem k tomu, že nakažení AIDS lze 
plně předcházet a formy primární 
prevence, poskytování informací, 
dovedností, služeb a komodit potřebných 
k ochraně proti přenosu HIV a propagace 
méně rizikového chování jsou základem 
prevence toho, aby se virus HIV šířil,  

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu nemocí odhaduje, 
že 30 % osob nakažených virem HIV si 
není své nákazy vědomo a 50 % z nich je 
diagnostikováno pozdě (počet buněk CD4 

D. vzhledem k tomu, že Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu nemocí odhaduje, 
že v EU 30 % osob nakažených virem HIV 
si není své nákazy vědomo a polovina 
z diagnostikovaných přichází až 

                                               
1 Světová zdravotnická organizace „Nerovnost mezi pohlavími a HIV“ http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/
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nižší než 350 nebo diagnóza AIDS), v pozdním stadiu infekce, kdy léčba 
nepřináší optimální užitek, což podstatně 
zvyšuje riziko nemocnosti, úmrtnosti a 
přenosu

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že polovina HIV 
pozitivních osob dosud vyhledává péči 
pozdě a dostane se do pozdních fází 
infekce dříve, než je stanovena diagnóza a 
může být zahájena léčba,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je rovněž třeba 
zaměřit pozornost na problematiku 
souběžné infekce, zejména tuberkulózy a 
hepatitidy C, které se vyskytují nejčastěji, 
postupují rychleji a způsobují závažnou 
nemocnost a úmrtnost u lidí nakažených 
virem HIV; např. v západní Evropě se 
odhaduje, že asi 30 % HIV pozitivních 
osob je současně nakaženo hepatitidou C;

H. vzhledem k tomu, že je rovněž třeba 
zaměřit pozornost na problematiku 
souběžné infekce, zejména tuberkulózy,
virové hepatitidy B a C a s nimi spojených 
komplikací, jako je rakovina jater. 
Tuberkulóza a virová hepatitida se 
vyskytují nejčastěji, postupují rychleji 
a způsobují závažnou nemocnost a 
úmrtnost u lidí nakažených virem HIV; 
např. v západní Evropě se odhaduje, že asi 
30 % HIV pozitivních osob je současně 
nakaženo hepatitidou C;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Sophia in 't Veld, Michael 
Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je rovněž třeba 
zaměřit pozornost na problematiku 
souběžné infekce, zejména tuberkulózy a 
hepatitidy C, které se vyskytují nejčastěji, 
postupují rychleji a způsobují závažnou 
nemocnost a úmrtnost u lidí nakažených 
virem HIV; např. v západní Evropě se 
odhaduje, že asi 30 % HIV pozitivních 
osob je současně nakaženo hepatitidou C;

H. vzhledem k tomu, že je rovněž třeba 
zaměřit pozornost na problematiku 
souběžné infekce, zejména tuberkulózy a 
hepatitidy C, které se vyskytují nejčastěji, 
postupují rychleji a způsobují závažnou 
nemocnost a úmrtnost u lidí nakažených 
virem HIV; např. v západní Evropě se 
odhaduje, že asi 30 % HIV pozitivních 
osob je současně nakaženo hepatitidou C, 
na východě pak dokonce ještě vyšší 
procento;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém písemném prohlášení z 
března 2007 uznal rozšíření nedostatečně 
diagnostikované hepatitidy C jako důležitý 
zdravotní problém v EU, i to, že hepatitida 
C se rozvíjí rychleji u osob, které jsou již 
nakaženy virem HIV, a zdůraznil význam 
souhrnné a včasné diagnostiky, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém písemném prohlášení z 
března 2007 uznal rozšíření nedostatečně 
diagnostikované hepatitidy C jako důležitý 
zdravotní problém v EU, i to, že hepatitida 
C se rozvíjí rychleji u osob, které jsou již 
nakaženy virem HIV, a zdůraznil význam 
souhrnné a včasné diagnostiky, 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Sophia in 't Veld, Michael Cashman, Corinne 
Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je 
přenosnou chorobou, a že tedy hrozí 
riziko nákazy od infikovaných osob, 
u nichž nebyla nemoc zjištěna,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že přístup k léčbě
HIV i s ní souvisejícím službám se mezi 
členskými státy podstatně liší

L. vzhledem k tomu, že přístup ke službám 
prevence HIV, léčbě, péči i podpoře se 
mezi členskými státy podstatně liší,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že jedním z důvodů 
velmi rychlého šíření infekce HIV 
v mnoha východoevropských zemích je 
epidemie mezi osobami aplikujícími si 
nitrožilně drogy,

M. vzhledem k tomu, že používání 
kontaminovaných stříkaček mezi osobami 
aplikujícími si nitrožilně drogy napomáhá 
velmi rychlému šíření HIV v mnoha 
východoevropských zemích

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že při řešení této 
epidemie je bezpodmínečně nutné 
spolupracovat na nadnárodní úrovni,

N. vzhledem k tomu, že při řešení této 
epidemie je bezpodmínečně nutné 
spolupracovat na nadnárodní 
a interdisciplinární úrovni,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost problémům, kterým čelí
země, jež sousedí s EU, s ohledem na to, 
že HIV/AIDS a další pohlavním stykem 
přenosné infekce se šíří navzdory 
existenci hranic, jak zdůraznilo Evropské 
středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 
ve své technické zprávě o hepatitidě B a C 
v oblastech sousedících s EU:
prevalence, zátěž způsobená nemocností a
politiky screeningu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Sophia in 't Veld, Michael Cashman, Corinne 
Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení, 
diskriminace na základě pozitivity HIV 
a nedodržování základních lidských práv 
osob, kteří s HIV žijí, i nadále přetrvávají,

Q. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení, 
diskriminace na základě pozitivity HIV 
a obecné nedodržování základních 
lidských práv osob, které s HIV žijí, a 
zranitelných skupin (muži, kteří se 
pohlavně stýkají s muži, lidé aplikující si 
nitrožilně drogy) i nadále přetrvávají,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marisa Matias
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že stigmatizace, 
neexistence komunikace, diskriminace a 
odmítání, jakož i nedostatečná důvěrnost, 
ztěžují prevenci HIV, péči i léčbu a zvyšují 
dopad epidemie na jednotlivce, rodiny, 
komunity i státy,  

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postižením
poukazuje na to, že překážky, které 
osobám s postižením brání, aby se rovným 
způsobem zapojily do společnosti, mohou 
vznikat jak v důsledku postojů lidí, tak 
i vlivem prostředí,

R. vzhledem k tomu, že programy 
prevence HIV, léčby, péče a podpory jsou 
zaměřovány nebo zpřístupňovány osobám 
se zdravotním postižením neadekvátním 
způsobem,   

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ra. vzhledem k tomu, že je nutné posílit 
rozvoj a provádění komplexních přístupů 
prevence a současně pokračovat v 
investicích do výzkumu a vývoje nových 
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technologií prevence, 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rb. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
finanční krize by neměla mít negativní 
dopad na zdravotnické odvětví, nevyjímaje 
snížené investice do oblastí, jež jsou v boji 
proti HIV/AIDS zásadní,   

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že financování 
programů v oblasti HIV/AIDS 
zaznamenalo v roce 2009 první pokles

S. vzhledem k tomu, že obtížná 
hospodářská situace ohrožuje financování 
programů v oblasti HIV/AIDS

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Sophia in 't Veld, Michael Cashman, Corinne 
Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sa. vzhledem k tomu, že nejčastější cestou 
přenosu HIV v EU je sex mezi muži, a 
hned po něm heterosexuální styk 
především mezi jednici pocházejícími ze 
zemí s všeobecnou epidemií HIV, 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sb. vzhledem k tomu, že nerovnost mezi 
ženami a muži je nyní příčinou téměř 
poloviny nově hlášených případů 
nakažení v zemích, které sousedí s EU, 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sc. vzhledem k tomu, že mladé ženy jsou 
vůči HIV stále zranitelnější, s přibližně 45 
% veškerých nových nakažení mezi 
mladými ve věku 15-24 let,  

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sd. vzhledem k tomu, že je zásadní 
prosazovat posílení a rozšíření politiky 
a programů v oblasti propojení mezi 
sexuálním a reprodukčním zdravím a 
právy a HIV tak, aby programy prevence 
HIV/AIDS byly do programů propojení 
mezi sexuálním a reprodukčním zdravím 
začleněny a prevence HIV/AIDS se stala 
přirozenou součástí zdravotní péče v 
rámci sexuálního a reprodukčního zdraví, 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Sophia in 't Veld, Michael 
Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Se. vzhledem k tomu, že ženy v důsledku 
omezené rozhodovací pravomoci, 
nedostatečnému rozsahu kontroly nad 
finančními zdroji, omezené mobilitě a 
odpovědnosti v péči o děti budou 
pravděpodobněji čelit bariérám v přístupu 
k prevenci, léčbě HIV a službám spojeným 
s péčí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
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Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Radu, aby uplatňovaly 
sdělení o boji proti HIV/AIDS v Evropské 
unii a v sousedních zemích v období 2009–
2013 i akční plán, který je doprovází, tj. 
aby zajistily:

1. vyzývá Komisi a Radu, aby uplatňovaly 
sdělení o boji proti HIV/AIDS v Evropské 
unii a v sousedních zemích v období 2009–
2013 i akční plán, který je doprovází, tj. 
aby zajistily:

– posílené provádění strategií prevence a 
usilovaly o univerzální přístup 
k prevenci, poradenství, léčbě, péči a 
podpoře;

– posílené provádění strategií prevence, 
které se účinně zaměřují na regionální 
nebo místní epidemiologické trendy a 
potřeby, a usilovaly o univerzální přístup 
k prevenci, testování, poradenství, léčbě, 
péči a podpoře; 

– podporu efektivní reakce na HIV/AIDS 
v prioritních oblastech;

– podporu efektivní reakce na HIV/AIDS v 
prioritních oblastech, jako jsou nejvíce 
postižené členské státy EU, 
nejohroženější země sousedící s EU,  
Ruská federace a další země
Společenství nezávislých států, 

– rozvoj prostředků potřebných k oslovení 
a podpoře obyvatel, kteří v Evropě čelí 
nejvyššímu riziku a jsou vůči HIV/AIDS 
nejzranitelnější;

– rozvoj prostředků potřebných k oslovení 
a podpoře obyvatel, kteří v Evropě čelí 
nejvyššímu riziku a jsou vůči HIV/AIDS 
nejzranitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. přípomíná, že je třeba bojovat proti 
viru HIV, nikoli proti osobám, které jím 
jsou nakaženy
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Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby prokázala vedoucí 
politickou úlohu při řešení šířící se 
epidemie HIV v Evropě a aby vyvinula 
konkrétní akční plány pro jednotlivé státy;

2. vyzývá Radu, aby prokázala vedoucí 
politickou úlohu při řešení šířící se 
epidemie HIV v Evropě, vyvinula 
konkrétní akční plány pro jednotlivé státy
a podpořila účinnou dopověď na HIV 
v sousedních zemích prostřednictvím 
politického dialogu, vytváření technických 
kapacit a podporou zapojení občanské 
společnosti, 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Sophia in 't Veld, Michael 
Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
prostředky potřebné pro zajištění přístupu 
k prevenci, poradenství, testování HIV a 
včasné péči a aby zlepšily nástroje a 
činnosti řešící souběžné infekce, jako je 
tuberkulóza a hepatitida;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
prostředky potřebné pro zajištění rovného
přístupu k prevenci, testování, léčbě, péči a 
podpoře, řešily problém stigmatizace a 
jiné překážky včasného přístupu k 
poradenství, testování, a rané péči; a aby 
zlepšily nástroje a činnosti řešící souběžné 
infekce, jako je tuberkulóza a hepatitida; 
mimo jiné zlepšením přístupu ke 
screeningu a efektivního přístupu k léčbě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
prostředky potřebné pro zajištění přístupu 
k prevenci, poradenství, testování HIV a 
včasné péči a aby zlepšily nástroje a 
činnosti řešící souběžné infekce, jako je 
tuberkulóza a hepatitida;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
prostředky potřebné pro zajištění přístupu 
k prevenci, poradenství, testování HIV a 
včasné péči a aby zlepšily nástroje a 
činnosti řešící holistickým způsobem
souběžné infekce, jako je tuberkulóza a 
hepatitida B a C a s nimi spojené 
komplikace, jako je rakovina jater.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
prostředky potřebné pro zajištění přístupu 
k prevenci, poradenství, testování HIV a 
včasné péči a aby zlepšily nástroje a 
činnosti řešící souběžné infekce, jako je 
tuberkulóza a hepatitida;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby investovaly 
lidské a finanční zdroje potřebné  
pro zajištění přístupu k prevenci, 
poradenství, testování HIV a rané péči aby 
zvýšily investice do výzkumu s cílem 
dosáhnout efektivní léčby a aby zlepšily 
nástroje a činnosti řešící souběžné infekce, 
jako je tuberkulóza a hepatitida C, mimo 
jiné na základě lepšího přístupu ke 
screeningu a včasné a účinné léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marina Yannakoudakis
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby snížily riziko 
souběžné infekce prostřednictvím lepší 
diagnostiky a přístupu k léčbě hepatitidy 
C, tuberkulózy a jiných souběžných 
infekcí a uznaly nutnost řešit potřeby žen 
v oblasti léčby HIV/AIDS a léčby coby 
základní opatření k zastavení této 
epidemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Radu, aby podpořila výměnu 
osvědčených postupů a navázala na 
vnitrostátní akční plány potírání 
HIV/AIDS s cílem vyvinout komplexní 
strategie, jež budou řešit jiné sexuálně 
přenosné infekce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Paragraph  new
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily 
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včasnou diagnostiku a péči na základě 
provádění testování založeného na 
důkazech a s tím souvisejících strategií 
léčby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby podpořily 
průběžné investice do výzkumu v oblasti 
nových technologií prevence, jež budou 
používat a řídit ženy, včetně mikrobiocidů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily 
zapojení občanské společnosti do každého 
kroku provádění sdělení o HIV a 
příslušného akčního plánu;

4. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily 
zapojení občanské společnosti a 
akademické vědecké komunity do každého 
kroku provádění sdělení o HIV a 
příslušného akčního plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marisa Matias
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. potvrzuje, že všichni lidé, kteří s 
HIV/AIDS žijí, by měli mít k dispozici péči 
a léčbu podle nejvyšších dostupných 
norem nezávisle na původu, národnosti,  
názorech, věku, pohlaví, sexuální 
orientaci a náboženství či jiném statusu, 
při současném respektování jejich 
soukromí a důvěrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby rozvinula společné
činnosti EU a přístupy k podpoře 
naprostého dodržování lidských práv a 
přístupů založených na řešení politik v 
oblasti HIV/AIDS , včetně informačních 
kampaní proti stigmatizaci a diskriminaci 
osob, které s HIV/AIDS žijí;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 
diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 
diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí; 
podporovaly a chránily veškerá lidská 
práva a základní svobody se zvláštní 
pozorností ke všem osobám zranitelným a 
zasaženým virem HIV a přezkoumaly 
právní předpisy a politiky, které mají 
negativní vliv na provádění účinných 
programů v oblasti HIV. 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 
diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí;

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 
diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí; 
a rovněž k zajištění účasti a zastoupení 
osob žijících s HIV/AIDS v definici 
antidiskriminační politiky, jakož i 
ohodnocení a přezkum těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 

5. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření k ukončení 
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diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí; diskriminace osob, kteří s HIV/AIDS žijí a 
zdůrazňuje význam zohlednění 
genderového hlediska v boji proti 
diskriminaci a následného vytvoření 
komplexního přístupu k HIV/AIDS.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. uznává nesmírný potenciál, který mají 
organizace zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, jako vládní partneři, již 
mohou přispívat k boji proti šíření 
HIV/AIDS a podporovat potřeby 
pracovníků nakažených HIV/AIDS;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby učinily 
všechna nezbytná opatření s cílem ukončit 
jakoukoli diskriminaci, pokud jde o 
přístup, jakož i příspěvky a platby 
pojistných plánů pro osoby nakažené 
HIV/AIDS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. Ca
vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
veškeré vnitrostátní programy a strategie 
pro AIDS rozvíjejí silné propojení mezi 
sexuálním a reprodukčním zdravím a 
službami v oblasti HIV, jak je doloženo v 
Cochrane Review1 a jak bylo potvrzeno na 
42. zasedání Komise OSN pro populaci a
rozvoj, která sleduje provádění akčního 
programu Mezinárodní konference o
populaci a rozvoji (ICPD)2

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. konstatuje, že preventivní opatření by 
měla vysloveně zahrnovat příslušné 
informace a sexuální výchovu, přístup k 
ochranným prostředkům, jako jsou 
mužské a ženské kondomy, a posílení práv 
a autonomie žen v sexuálních vztazích; 

Or. en

                                               
1 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF
2 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF
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Pozměňovací návrh 49
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Michael 
Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že stigmatizace a 
diskriminace boj proti šíření HIV/Aids 
podstatně ztěžuje

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 5 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje, že stigmatizace, 
diskriminace a kriminalizace zneužívání 
drog boj proti šíření HIV/Aids podstatně 
ztěžuje

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá výzvu OSN adresovanou 
farmaceutickým společnostem, aby včas 
daly k dispozici cenově dostupné, kvalitní 

8. vítá výzvu OSN adresovanou 
farmaceutickým společnostem, aby včas 
daly k dispozici cenově dostupné, kvalitní 
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a efektivní možnosti antiretrovirální léčby; a efektivní možnosti antiretrovirální léčby, 
se zvláštním zaměřením na nákladově 
efektivní strategie, především využívání 
generických medicínských produktů

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marisa Matias

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a Radu, aby dostály 
svým závazkům vůči Světovému fondu pro 
boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a aby 
i nadále podporovaly jeho práci v 
rozvojových zemích;

10. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, 
aby dostály svým závazkům vůči 
Světovému fondu pro boj proti AIDS, 
tuberkulóze a malárii a aby i nadále 
podporovaly jeho práci v rozvojových 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Antonyia Parvanova, Nessa Childers, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Sophia in 't 
Veld, Michael Cashman, Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily 
přístup ke kvalitním komplexním službám 
sexuálního a reproduktivního zdraví, 
informacím i doplňkům. Mělo by sem mj. 
patřit důvěrné a dobrovolné poradenství, 
testování a léčba HIV a všech sexuálně 
přenosných infekcí; prevence nechtěného 
těhotenství; rovný a cenově dostupný 
přístup k antikoncepci, včetně přístupu k 
antikoncepci v krizových situacích;
bezpečná a legální interrupce včetně péče 
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po ní následující, péče a léčba s cílem 
předejít vertikální nákaze HIV, včetně 
partnerů a dětí;

Or. en


