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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1584/2012, внесена от Юргис Андрюшка, с литовско 
гражданство, от името на асоциацията „Pozityvus gyvenimas“ 
(Позитивен живот) относно мерки за превенция на ХИВ в Литва

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на проблемите, пред които са изправени 
хората, живеещи с ХИВ/СПИН в Литва, като изразява своята загриженост относно 
намаляването на финансирането за съществуващите програми за профилактика. Той 
счита, че прилаганата в Литва политика в областта на превенцията, лечението, грижите 
и подкрепата на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, не съответства на позицията на 
Европейския Съюз, Световната здравна организация и Общата програма на ООН срещу 
ХИВ/СПИН. Литовското правителство не използва ефективно съществуващите 
финансови механизми, по-конкретно структурните фондове на ЕС, за да финансира 
проекти, изготвени от представители на организации на гражданското общество, и за да 
разрешава проблеми, свързани с достъпа до услуги и средства за превенция, лечение, 
грижи и подкрепа за ХИВ/СПИН. ХИВ тестовете в Литва се заплащат, като това 
възпрепятства навременното откриване на заразата. Назначаването на 
антиретровирусно лечение в Литва се осъществява при ниво на CD4 + клетки „по-
малко от 200“. 

Вносителят на петицията призовава за отмяна на Постановление № V155 на литовското 
правителство относно броя на CD4, адекватно финансиране за превенция на ХИВ, 
лечение, грижи и подкрепа, по-добро прилагане на антиретровирусното лечение (ARV), 
безплатни кръвни тестове за ХИВ и по-ефективна реакция от страна на държавата във 
връзка с разпространението на ХИВ.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 22.05.13. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13

Справяне с ХИВ/СПИН е основен приоритет за Европейската комисия.  Действията на 
Европейската комисия се основават на съобщението на Комисията относно борбата с 
ХИВ/СПИН в ЕС и съседните страни за периода 2009-2013 г.1, и на съобщението на 
Комисията, озаглавено "Европейската програма за действие за борба с ХИВ/СПИН, 
маларията и туберкулозата чрез външни дейности за периода 2007-2011 г."2

Обаче организацията на системите за здравеопазване и за предоставянето на здравни 
грижи е отговорност на държавата членка.Следователно Комисията не може да се 
намесва от името на вносителя на петицията по въпроси, които са от изключителната 
компетентност на националните здравни органи.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:BG:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:BG:NOT


