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Suġġett: Petizzjoni 1584/2012 imressqa minn Jurgis Andriuška, ta' ċittadinanza 
Litwana, f'isem l-assoċjazzjoni “Pozityvus gyvenimas” (Positive Life) dwar 
miżuri ta' prevenzjoni tal-HIV/AIDS fil-Litwanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiffoka fuq il-problemi li jiffaċċjaw persuni morda bl-HIV/AIDS fil-Litwanja, 
u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis fil-finanzjament għall-programmi eżistenti tal-
profilassi. Huwa jqis li l-politika implimentata fil-Litwanja, b'rabta mal-prevenzjoni, it-
trattament, il-kura u l-appoġġ għal persuni morda bl-HIV/AIDS ma tikkorrispondix għall-
pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u tal-Programm 
Konġunt tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-HIV/AIDS. Il-Gvern Litwan ma jużax b'mod effettiv 
il-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti, b'mod partikolari l-Fondi Strutturali tal-UE, sabiex 
jiffinanzja proġetti mħejjija minn rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u biex 
jissolvew il-problemi ta' aċċess għal servizzi u mezzi ta' prevenzjoni, trattament, kura u 
appoġġ għall-HIV/AIDS. L-ittestjar għall-HIV huwa bi ħlas fil-Litwanja, u dan jipprevjeni l-
identifikazzjoni bikrija tal-infezzjoni. L-għoti ta' trattament ARV fil-Litwanja huwa rregolat 
fil-livell li fih l-għadd taċ-ċelluli CD4 + ikun "anqas minn 200". 

Il-petizzjonant jitlob li jiġi revokat id-dikriet tal-Gvern Litwan Nru V155 fir-rigward tas-CD4 
count, il-finanzjament adegwat għall-prevenzjoni, it-trattament, il-kura u l-appoġġ għall-HIV, 
aderenza mtejba għat-terapija antiretrovirali (ART), testijiet tad-demm għall-HIV mingħajr 
ħlas u rispons statali iktar effettiv kontra t-tixrid tal-HIV.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Awwissu 2013

Għall-Kummissjoni Ewropea l-indirizzar tal-HIV/AIDS huwa prijorità ewlenija. L-azzjonijiet 
tal-Kummissjoni Ewropea huma msejsa fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-UE u l-pajjiżi ġirien tal-2009-20131u fuq il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni 'Programm Ewropew għal Azzjoni kontra l-HIV/AIDS, il-Malarja u t-
Tuberkulożi permezz ta' Azzjoni Esterna (2007-2011)'2. Madankollu, l-organizzazzjoni tas-
sistemi tas-saħħa u l-għoti tal-kura tas-saħħa huma responsabilità tal-Istat Membru.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'isem il-petizzjonant fi kwistjonijiet li 
jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali għas-saħħa. 

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


