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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-progress reċenti fit-trattament ta’ l-HIV/AIDS, flimkien ma’ tnaqqis fil-
finanzjament tal-prevenzjoni, ikkontribwixxa għal żieda f’imġieba mhux sikura u 
konsegwentement għal numri jiżdiedu ta’ infezzjonijiet ġodda ta’ l-HIV; skond l-
EuroHIV, ġie rrappurtat li nstabu 23 620 każ ġdid ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV fl-Unjoni 
Ewropea fl-2005 u r-rata ta’ każijiet ġodda li nstabu ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV 
irrappurtati kważi rduppjat mill-1998,

B. billi minkejja n-numru li żdied ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV, it-tnaqqis stabbli fin-numru ta’ 
każijiet ta’ l-AIDS li instabu f’dawn l-aħħar snin kompla fl-2005, b’inqas minn nofs in-
numru ta’ każijiet li nstabu fl-2005 meta mqabbel ma’ l-1998,

C. billi, skond il-UNAIDS, iktar minn 39.5 miljun persuna għandhom l-HIV u 4.3 miljun 
persuna ġew infettati bl-HIV fl-2006 biss; billi 95% tal-popolazzjoni affettwata jgħixu fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u billi 28 miljun minnhom jgħixu fl-Afrika ’l Isfel mis-Saħara;
billi 1% biss tal-popolazzjoni infettata fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jirċievu t-trattament li 
jeħtieġu (mediċini antiretrovirali),

D. billi proporzjon kbir ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV jibqgħu ma jinstabux - fir-Renju Unit 
pereżempju, madwar terz tal-persuni bl-HIV ma jafux is-serostejtus tagħhom u x’aktarx 
jiskopruh biss ladarba jimirdu b’mard relatat ma’ l-HIV/AIDS1,

E. billi huwa magħruf sew li mhux l-Istati Membri kollha għandhom aċċess ugwali għal 
trattament u mediċini u li f’ħafna minnhom - partikolarment fl-Istati Membri l-ġodda -
jeżistu inugwaljanzi rigward id-disponibilità ta’ finanzjament u riżorsi,

F. billi l-persuni li għandhom l-HIV/AIDS huma suġġetti għal varjetà ta’ preġudizzji u 
diskriminazzjoni, fil-ħajja privata jew professjonali tagħhom,

G. billi skond l-Eurobarometer 2006 dwar il-prevenzjoni ta’ l-AIDS, 54% tal-popolazzjoni 
ta’ l-UE-25 jemmnu jew huma konvinti li l-AIDS tista’ tittieħed mill-bews fuq il-ħalq ta’ 
xi ħadd li għandu l-AIDS jew li huwa pożittiv għall-HIV, u 42% jemmnu jew huma 
konvinti li huwa possibbli li wieħed jiġi infettat billi jixrob minn tazza li tkun għadha kif 
intużat minn xi ħadd li għandu l-AIDS jew li huwa pożittiv għall-HIV,

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri li ma jiġbrux dejta nazzjonali dwar l-HIV/AIDS sabiex 
jiżviluppaw sistema effettiva ta’ rappurtar tal-każijiet ta’ l-HIV/AIDS;

2. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jipprovdu aċċess b’xejn u mifrux għal testijiet ta’ 
l-HIV u sabiex ixerrdu informazzjoni, inkluża informazzjoni fl-internet, speċjalment lill-
gruppi b’riskju għoli u liż-żgħażagħ, dwar testijiet volontarji u pariri;

3. Jinkoraġġixxi b’mod qawwi lill-Istati Membri sabiex jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha 
jirċievu edukazzjoni u informazzjoni sesswali, li tinkludi rispett u responsabilità li wieħed 
għandu jkollu għall-persuna li tkun is-sieħba tiegħu u drittijiet ugwali għall-persuni li 

  
1 HIV/AIDS fl-Ewropa, Kunsill ta’ l-Ewropa, Kumitat għall-Affarijiet Soċjali, tas-Saħħa u tal-Familja, 
rapporteur: Sra Christine McCafferty, dok. 11033, 27 ta’ Settembru 2006.
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huma omosesswali, bisesswali u transesswali, u jenfasizza l-importanza li tingħata 
edukazzjoni sesswali fl-iskejjel;

4. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw l-aċċess għal mezzi ta’ prevenzjoni 
primarja bl-inqas spiża possibbli, pereżempju aċċess għal kondoms ta’ l-irġiel u tan-nisa 
u għal apparat ta’ titqib sikur;

5. Jenfasizza d-dritt universali tal-bnedmin kollha li jkollhom aċċess ugwali għall-kura 
medika u għat-trattament mediku u aċċess għall-mediċini u d-drogi;

6. Jinkoraġġixxi bil-qawwa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħtu sussidji u 
jipprovdu flus għar-riċerka u l-iżvilupp ta’ mikrobiċidi u kondoms tan-nisa li permezz 
tagħhom in-nisa jkunu kapaċi jipproteġu lilhom infushom u lil sieħeb raġel mill-
HIV/AIDS bi ftehim jew mingħajr ftehim mas-sieħeb, minħabba li l-kondoms qed 
jibqgħu jkunu l-protezzjoni l-iktar magħrufa u disponibbli kontra l-HIV/AIDS u l-mard 
trażmess sesswalment (STDs), iżda jeħtieġu ftehim ma’ sieħeb raġel1,

7. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza l-bżonnijiet u r-
rekwiżiti speċjali ta’ popolazzjonijiet migranti għal aċċess mhux diskriminatorju għal 
informazzjoni u prevenzjoni, trattament, kura u appoġġ; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni u sabiex 
jippromwovu l-għarfien tat-traffikar tan-nisa li ħafna drabi jbatu mill-faqar u d-
diskriminazzjoni u jistgħu jsiru suġġetti għal abbuż sesswali, li jżid l-esponiment 
tagħhom għall-HIV/AIDS;

9. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw aktar kampanji ta’ informazzjoni u ta’ 
għarfien biex jindirizzaw il-perċezzjoni pubblika ta’ l-HIV/AIDS u ma jħallux li ssir 
diskriminazzjoni kontra persuni bl-HIV/AIDS; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 
jipprojbixxu d-diskriminazzjoni kontra persuni bl-HIV/AIDS, b’mod partikulari fis-settur 
tas-servizzi (pereżempju fir-rigward ta’ l-assikurazzjoni, is-servizzi bankarji u l-kura tas-
saħħa);

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jallokaw iktar finanzi pubbliċi għar-
riċerka fl-HIV sabiex ikunu żviluppati mediċini/vaċċini ġodda;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu politiki u programmi 
għall-integrazzjoni soċjali u d-dħul fis-suq tax-xogħol tal-persuni bl-HIV/AIDS;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jinkludu lill-persuni bl-HIV/AIDS, mill-mument tad-
dijanjożi, fid-definizzjoni tagħhom ta’ diżabilità sabiex huma jkunu koperti mid-Direttiva 
tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għal 
trattament ugwali fl-impjieg u fix-xogħol2 u għalhekk ikunu mħarsa mid-diskriminazzjoni 
fuq ix-xogħol fuq il-bażi ta’ l-istejtus tagħhom ta’ l-HIV/AIDS u jiġu pprovduti 
b’akkomodazzjoni raġonevoli fil-post tax-xogħol tagħhom; 

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jippromwovu fil-livell internazzjonali t-tneħħija ta’ 
restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u fuq ir-residenza għal persuni affettwati mill-HIV/AIDS, 
peress li huma jikkostitwixxu diskriminazzjoni;

  
1 "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Rapport Konġunt mill-UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
2 Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE.
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14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw bi sħiħ id-Direttiva 2002/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards ta’ 
kwalità u ta’ sikurezza għall-ġbir, l-ittestjar, l-ipproċessar, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ 
demm uman u ta’ komponenti tad-demm u li temenda d-Direttiva 2001/83/KE, b’mod 
partikulari fir-rigward tat-testijiet ta’ analiżi (screening) ta’ l-HIV b’mod sistematiku tad-
donazzjonijiet tad-demm; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-pajjiżi ġirien sabiex ma 
jiddiskriminawx kontra persuni omosesswali, lesbjani u bisesswali f’li jkunu projbiti milli 
jagħtu d-demm.
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