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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar "Il-Ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-UE u fil-pajjiżi ġirien, 2009-2013",

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Lulju 2010 dwar approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet għar-reazzjoni tal-UE għall-HIV/AIDS,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2008 dwar l-
HIV/AIDS: dijanjożi bikrija u kura bikrija,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Politika dwar l-HIV/AIDS adottata fl-2011 waqt il-
Laqgħa ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar l-HIV/AIDS,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Ruma fil-Konferenza tas-Soċjetà Internazzjonali tal-
AIDS fl-2011 li titlob aktar fondi għall-iżvilupp ta' kura li taħdem għall-HIV,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali tas-Settur tas-Saħħa dwar l-HIV/AIDS għall-2011-
2015 tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa, li tidentifika miri globali eżistenti u miftiehma biex 
jimmotivaw il-pajjiżi jippjanaw għal reazzjonijiet għall-HIV/AIDS sal-2015,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2012-2015 tad-WHO għall-HIV/AIDS, li 
jindirizza s-sitwazzjoni attwali rigward l-epidemija tal-HIV/AIDS fir-Reġjun Ewropew u 
jwassal għal reazzjoni effikaċi għaliha,

– wara li kkunsidra d-"Dikjarazzjoni ta' Dublin" dwar Sħubija fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS 
fl-Ewropa u fl-Asja Ċentrali, adottata fil-Konferenza Ministerjali "Negħlbu l-Ostakoli -
Sħubija fil-ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Ewropa u fl-Asja Ċentrali" li saret fil-qafas tal-
Presidenza Irlandiża fit-23 u l-24 ta' Frar 2004,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-UNAIDS/WHO Ewropa "Progress fl-implimentazzjoni tad-
Dikjarazzjoni ta' Dublin dwar is-Sħubija fil-Ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Ewropa u fl-
Asja Ċentrali" tal-2010,

– wara li kkunsidra l-Linji gwida dwar l-Ittestjar tal-HIV 2010 taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard li jistabbilixxu kif it-testijiet tal-HIV jistgħu jsiru fl-
Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Politika ta' WHO Ewropa dwar "Iż-żieda fl-ittestjar għall-
HIV u l-counselling dwar l-HIV fir-Reġjun Ewropew tad-WHO" 2010,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabbiltajiet,
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– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi 25 000 persuna ġew dijanjostikati bl-HIV fl-2009 skont ir-Rapport 2010 dwar is-
Sorveljanza tal-HIV taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard,

B. billi l-infezzjonijiet tal-HIV partikolarment fil-Lvant tal-Ewropa qed jiżdiedu b'rata 
allarmanti,

C. billi l-HIV hija marda li tista' tiġi evitata u l-interventi ta' prevenzjoni primarja, bħall-
kampanji ta' sensibilizzazzjoni, l-edukazzjoni dwar is-saħħa u l-promozzjoni ta' mġiba 
sikura, huma l-ewwel ostakli biex jiġi miġġieled it-tixrid tal-marda,  

D. billi ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jistma li 30% tal-persuni 
infettati bl-HIV ma jafux li għandhom il-vajrus u minn dawn 50% jiġu dijanjostikati tard 
(livell ta' CD4 anqas minn 350 jew dijanjożi ta' AIDS),

E. billi l-pazjenti li ma jiġux dijanjostikati għandom riskju ta' 3.5 darbiet ogħla li jittrażmettu 
l-HIV minn dawk li jiġu dijanjostikati,

F. billi nofs il-persuni kollha li għandhom l-HIV xorta waħda għadhom jirrikorru tard għall-
kura u jilħqu jaslu fl-istadji aħħarija tal-infezzjoni qabel ma jiġu dijanjostikati u jkunu 
jistgħu jibdew it-trattament,

G. billi proporzjon kbir ta' infezzjonijiet tal-HIV għadu mhux dijanjostikat; billi ħafna nies 
ma jafux li jkollhom l-HIV u x'aktarx li dan jiskopruh biss ladarba jimirdu b'mard relatat 
mal-HIV/AIDS,

H. billi għandha tinġibed ukoll l-attenzjoni dwar il-kwistjoni ta' koinfezzjoni, b'mod 
partikolari bit-tuberkulożi u l-Epatite C li huma prevalenti ħafna, jiżviluppaw aktar malajr, 
u jikkawżaw morbidità u mortalità sinifikanti fost il-persuni li għandhom l-HIV, fejn 
pereżempju fil-Punent tal-Ewropa huwa stmat li 30% tal-persuni li għandhom l-HIV huma 
koinfettati bl-Epatite C,

I. billi l-infettività tal-HIV tiżdied b'mod sinifikanti meta jkun hemm mard ieħor trażmess 
sesswalment (bħall-gonorrea, il-klamidja, l-erpete u s-sifilide),

J. billi l-HIV/AIDS hija marda li tittieħed u għalhekk hemm riskju ta' kontaġju minn persuni 
infettati li ma jkunux jafu li huma infettati,

K. billi provi riċenti wrew l-effikaċja ta' aċċess bikri għat-trattament biex kemm l-infettività 
tal-pazjenti u r-rata ta' trażmissjoni tal-HIV jitnaqqsu b'mod sinifikanti b'sa 96%,

L. billi l-aċċess għat-trattament u s-servizzi tal-HIV jvarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati 
Membri,

M. billi l-epidemija fost min jinjetta d-droga fil-vina (IDUs) hija waħda mir-raġunijiet għat-
tixrid rapidu tal-infezzjoni tal-HIV f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant,

N. billi hemm ħtieġa kritika għal kooperazzjoni transkonfinali biex tkun indirizzata l-
epidemija,
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O. billi l-parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili hija kruċjali fl-iżgurar tal-aċċess għat-
trattament u s-servizzi tal-HIV għall-popolazzjonijiet marġinalizzati u f'riskju,

P. billi l-ħarsien sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni milquta bl-HIV huwa essenzjali 
għal kull aspett tar-reazzjoni għall-HIV,

Q. billi l-esklużjoni soċjali, id-diskriminazzjoni minħabba l-HIV u n-nuqqas ta' ħarsien tad-
drittijiet bażiċi tal-bniedem tal-persuni li għandhom l-HIV għadhom iseħħu,

R. billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet tagħmilha ċara li 
x-xkiel li jżomm lil persuni bi bżonnijiet speċjali milli jipparteċipaw fis-soċjetà fuq bażi 
ndaqs jistgħu jkunu ta' natura attitudinali barra milli ambjentali,

S. billi l-finanzjament għall-programmi dwar l-HIV/AIDS naqas fl-2009 għall-ewwel darba,

1. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jimplimentaw il-Komunikazzjoni dwar "Il-ġlieda 
kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi ġirien, 2009-2013" u l-Pjan ta' Azzjoni 
tagħha:

- Iż-żieda fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta' prevenzjoni u l-ħidma lejn aċċess 
universali għall-prevenzjoni, il-counselling, it-trattament, il-kura u l-appoġġ

- L-appoġġ ta' reazzjoni effikaċi għall-HIV/AIDS f'reġjuni prijoritarji

- L-iżvilupp ta' mezzi biex jintlaħqu u jiġu appoġġjati l-popolazzjonijiet li l-aktar 
ikunu f'riskju u l-aktar vulnerabbli għall-HIV/AIDS fl-Ewropa kollha;

2. Jistieden lill-Kunsill juri tmexxija politika billi jindirizza l-epidemija tal-HIV li qed 
tkompli fl-Ewropa, u jiżviluppa pjanijiet ta' azzjoni dwar l-HIV li jkunu speċifiċi għal kull 
pajjiż;

3. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jinvestu r-riżorsi meħtieġa biex jiġi garantiti l-
aċċess għall-prevenzjoni, il-counselling, l-ittestjar u l-kura bikrija fir-rigward tal-HIV; u 
biex itejbu l-istrumenti u l-azzjonijiet li jindirizzaw il-koinfezzjonijiet bħat-tuberkulożi u 
l-epatite;

4. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw li s-soċjetà ċivili tkun involuta f'kull 
stadju fl-implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar l-HIV u l-Pjan ta' Azzjoni tagħha;

5. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-azzjoni kollha meħtieġa biex iwaqqfu kull 
diskriminazzjoni kontra persuni li għandhom l-HIV/AIDS;

6. Jilqa' l-impenji li ttieħdu fl-2011 waqt il-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali 
tan-NU dwar l-HIV/AIDS, b'mod partikolari l-għan li sal-2015 jiġi żgurat trattament għal 
15-il miljun persuna li għandhom l-HIV fid-dinja kollha u li sal-2015 l-infezzjonijiet 
ġodda bl-HIV jitnaqqsu b'50%;

7. Jilqa' t-talba tan-NU li l-kumpaniji farmaċewtiċi jipprovdu fil-ħin trattamenti 
antiretrovirali effikaċi, ta' kwalità tajba u għall-but ta' kulħadd;
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8. Jilqa' t-talba tan-NU għal impenn kontinwu favur il-finanzjament ta' programmi dwar l-
HIV; 

9. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jimplimentaw il-bidliet meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-obbligi tad-Dikjarazzjoni Politika tal-UNGASS dwar l-HIV/AIDS;

10. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jonoraw l-obbligi tagħhom fil-konfront tal-Fond 
Globali għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-Tuberkulożi u l-Malarja u jkomplu jappoġġjaw il-
ħidma tiegħu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-UNAIDS, kif ukoll 
lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u lill-Gvernijiet tal-Istati Membri.


