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Amendament depus de Adamos Adamou, Umberto Guidoni

Amendamentul 1
Considerentul Ba (nou)

Ba întrucât, în conformitate cu ONUSIDA, peste 39,5 milioane de persoane trăiesc cu 
HIV şi 4,3 milioane au fost infectaţi cu HIV doar în 2006; întrucât 95% din 
populaţia afectată trăieşte în ţările în curs de dezvoltare şi întrucât 28 de milioane 
locuiesc în Africa subsahariană; întrucât doar 1% din populaţia infectată din ţările 
în curs de dezvoltare care are nevoie de tratament (medicamente antiretrovirale) îl 
primeşte,

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou, Umberto Guidoni

Amendamentul 2
Considerentul Ca (nou)

Ca întrucât este recunoscut faptul că nu toate statele membre au acces în mod egal la 
tratament şi la medicamente şi că în multe dintre aceste state - în special în noile 
state membre - există inegalităţi în ceea ce priveşte disponibilitatea fondurilor şi a 
resurselor,
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Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 3
Punctul 2

2. încurajează statele membre să permită accesul liber şi extins la testul HIV şi să 
distribuie informaţii, inclusiv informaţii cu trimitere la site-urile internet, în special 
grupurile cu risc crescut şi tinerilor, privind testarea voluntară şi consilierea;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 4
Punctul 2a (nou)

2a. încurajează cu tărie statele membre să se asigure că toţi cetăţenii primesc educaţie 
şi informaţii privind sănătatea sexuală, care includ respectul şi responsabilitatea 
faţă de partener şi drepturi egale pentru homosexuali, bisexuali şi transsexuali şi 
subliniază importanţa educaţiei sexuale în şcoli;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 5
Punctul 3a (nou)

3a. încurajează cu tărie Comisia şi statele membre să acorde subvenţii şi fonduri pentru 
cercetarea şi dezvoltarea microbicidelor şi a prezervativelor pentru femei, cu 
ajutorul cărora femeile se pot proteja atât pe ele însele, cât şi pe partenerul bărbat, 
împotriva HIV/SIDA cu sau fără acordul acestuia, deoarece prezervativele continuă 
să fie cel mai cunoscut şi cel mai disponibil mijloc de protecţie împotriva HIV/SIDA 
şi BTS, dar necesită acordul partenerului1,

Or. en

  
1 „Femeile şi HIV/SIDA: Faţă în faţă cu criza” Un raport comun al ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
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Amendament depus de Adamos Adamou, Umberto Guidoni

Amendamentul 6
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază dreptul universal al tuturor fiinţelor umane de a avea acces, în mod egal, 
la îngrijiri şi tratament medical şi la medicamente;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 7
Punctul 4a (nou)

4a. încurajează Comisia şi statele membre să ia măsuri împotriva violenţei faţă de femei 
şi a traficului cu femei, precum şi împotriva sărăciei şi discriminării, care continuă 
să fie riscante pentru femei şi să mărească expunerea acestora la HIV/SIDA;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 8
Punctul 4b (nou)

4b. încurajează statele membre şi Comisia să ia măsuri împotriva violenţei faţă de femei 
în conformitate cu Rezoluţia Parlamentului din 2 februarie 2006 privind situaţia 
actuală în combaterea violenţei împotriva femeilor şi acţiunile viitoare 
(2004/2220(INI))1, deoarece multe femei infectate cu HIV/SIDA au fost expuse la 
violenţă de către un partener bărbat, şi femeile supuse violenţei sunt expuse unui 
risc mai mare de infecţie cu HIV2;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou, Umberto Guidoni

Amendamentul 9
Punctul 5a (nou)

5a. invită Comisia şi statele membre să aloce mai multe fonduri publice pentru 
  

1 JO C 288 E, 25.11.2006, p. 66.
2 amfAR (Fundaţia pentru lupta contra maladiei SIDA) „Violenţa bazată pe gen şi HIV printre femei: 
evaluarea dovezilor”, nr. 3 iunie 2005.
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cercetarea HIV în vederea dezvoltării de noi medicamente/vaccinuri;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou, Umberto Guidoni

Amendamentul 10
Punctul 5b (nou)

5b. invită Comisia şi statele membre să stabilească politici şi programe de integrare 
socială şi intrare pe piaţa muncii pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;

Or. en


