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Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi pagal naujausius 2006 m. UNAIDS duomenis apie epidemijas daugiau nei 
39,5 mln. žmonių visame pasaulyje yra užsikrėtę ŽIV, o 4,3 mln. žmonių užsikrėtė 
ŽIV 2006 m., kadangi 95 proc. nuo ŽIV/AIDS nukentėjusių žmonių gyvena 
besivystančiose šalyse (iš jų 28 mln. gyvena į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos 
šalyse) ir kadangi tik 1 proc. žmonių besivystančiose šalyse gauna jiems būtinus
antiretrovirusinius vaistus,

Or. it

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 2
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi infekcinės ligos sparčiausiai plinta Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje, o
nuo 2004 m. jų padaugėjo 50 proc. Rusijos Federacijoje, Ukrainoje ir Uzbekistane,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 3
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi prie didžiausią pavojaus užsikrėsti ŽIV riziką turinčių grupių priskiriami 
švirkščiamuosius narkotikus vartojantys asmenys, homoseksualūs vyrai, prostitutės ir 
jų klientai, migrantai, kaliniai ir jauni asmenys iki 25 m. amžiaus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 4
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų plintanti epidemija 
yra spartaus ŽIV plitimo Rytų Europoje priežastis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 5
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi smurtas prieš moteris ir kitos diskriminacijos lyties pagrindu formos, 
įskaitant prievartavimą, seksualinį išnaudojimą, prekybą ir prostituciją, didina 
tikimybę moterims užsikrėsti ŽIV/AIDS,

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 6
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi daugiau kaip pusė naujų užsikrėtimo ŽIV infekcija atvejų tenka jauniems
asmenims iki 25 m. amžiaus,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 7
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi daugelyje Centrinės ir Vakarų Europos šalių ŽIV užkrėsto kraujo 
surenkama mažai; kadangi naujausi skaičiai rodo pavojingas priešingas tendencijas 
kai kuriose Rytų Europos šalyse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 8
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi Dublino deklaracijoje pripažįstama, jog „moterų ir vyrų, mergaičių ir 
berniukų lygybės skatinimas ir reprodukcinės bei lytinės sveikatos teisių bei teisės į 
lytinį švietimą, informaciją ir sveikatos paslaugas bei atvirumą kalbant lytiniais 
klausimais gerbimas yra esminiai kovos su pandemija veiksniai”,

Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 9
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi prevencinės programos, įskaitant švietimą, palengvinta prieiga prie 
informacijos ir didesnė galimybė naudoti prezervatyvus, prieiga prie gydymo bei 
reabilitacijos narkomanijos atvejais ir prie žalos mažinimo paslaugų, yra 
efektyviausios priemonės kovai su ŽIV/AIDS, 

Or. en
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 10
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 11
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi moterys šiuo metu sudaro 50 proc. ŽIV/AIDS užsikrėtusių asmenų visame 
pasaulyje, tačiau jų specialūs sveikatos poreikiai, susiję su (išbraukta) šeimos 
planavimu, saugiu gimdymu, kūdikio maitinimu pienu dažnai yra nepastebimi, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 12
Oa konstatuojamoji dalis (nauja)

Oa. kadangi pramonės šalyse taikomi 20 metų patentai farmacijos produktams ir 
kadangi į šių šalių sudarytus dvišalius laisvosios prekybos susitarimus įtrauktos 
nuostatos, dar labiau stiprinančios patentų apsaugą, palyginti su TRIPS 
(Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba)
nuostatomis,

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 13
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi po penkerių metų po Dohos deklaracijos (pagal kurią kiekviena PPO 
valstybė narė turi teisę teikti privalomas licencijas ir laisvę nustatyti pagrindus, 
kuriais šios licencijos teikiamos) PSO pažymėjo, kad 74 proc. vaistų nuo AIDS vis 
dar priklauso monopolijoms, o 77 proc. Afrikos gyventojų vis dar negydomi nuo 
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AIDS,

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 14
Qa konstatuojamoji dalis (nauja)

Qa. kadangi 2005 m. gruodžio 5 d. PPO pasiektas susitarimas iš dalies pakeisti TRIPS 
remiantis rugpjūčio 30 d. sprendimu, kuris buvo priimtas 2003 m. siekiant sudaryti 
galimybę gaminti ir eksportuoti nepatentuotus vaistus; kadangi paaiškėjo, jog 
spendimas yra pernelyg painus ir sudėtingas, ir kadangi iki šiol jokia šalis 
nepasinaudojo šia priemone (ir jokiam pacientui ji nesuteikė naudos), kadangi 
naujausi vaistai, pvz., vaistai, naudojami antros eilės antiretrovirusiniam gydymui, 
yra pernelyg brangūs neturtingiems pacientams,

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Pakeitimas 15
Ra konstatuojamoji dalis (nauja)

Ra. kadangi farmacijos pramonei taikoma intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
(kurios tikslas yra skatinti mokslinius tyrimus), tačiau kadangi vykdomi moksliniai 
tyrimai daugeliu atveju yra išimtinai komercinio pobūdžio ir ne novatoriški; 
kadangi mažiau kaip 10 proc. medicininių tyrimų yra skirta epidemijoms, nuo kurių 
kenčia 90 proc. pasaulio gyventojų, kadangi tik 1 proc. į rinką pateiktų naujų 
farmacijos produktų yra nuo ŽIV ir didžiosioms epidemijoms stabdyti,

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Pakeitimas 16
1a dalis (nauja)

1a. pakartoja kiekvieno žmogaus teisę į sveikatos priežiūrą, medicinos paslaugas ir 
prieigą prie medicinos produktų;

Or. it
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 17
3a dalis (nauja)

3a. yra susirūpinęs dėl sparčiai augančio daugeliui vaistų atsparių ŽIV/AIDS formų 
atvejų skaičiaus, ragina Komisiją palikti atskirą šių atvejų statistiką ir rasti 
geriausią būdą tokiems atvejams išvengti bei juo dalintis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 18
4 dalis

4. ragina Komisiją apsvarstyti tinkamas priemones, kaip pasiekti migrantų ir imigrantų 
grupes, gyvenančias ES, įskaitant prekybos žmonėmis aukas, ypač kai jie yra atvykę 
iš šalių, kur ŽIV/AIDS yra smarkiai paplitęs, siekiant sumažinti pavojingą naujų ŽIV 
infekcijų tendenciją šiose grupėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 19
4a dalis (nauja)

4a. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti 2003 m. liepos 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB, nustatančią žmogaus kraujo ir kraujo 
komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir 
saugos standartus bei iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/83/EB1, ypač jos 
nuostatas, susijusias su sistemingu surinkto kraujo patikrinimu dėl ŽIV;

Or. en

  
1 OL L 33, 8.2.2003, p. 30.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 20
5 dalis

5. pabrėžia svarbą pateikti teisingus duomenis; pažymi, kad duomenų rinkimas turi būti 
konfidencialus ir remtis anonimišku bei savanorišku testavimu; ragina valstybes 
nares pagerinti atitinkamų testavimo ir informavimo metodų kokybę; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 21
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 22
7 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 23
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad nepriimtina tai, jog ES valstybės narės Ispanija ir Italija nepateikė 
nacionalinių duomenų ECDC, ir ragina šias šalis tą padaryti kuo greičiau;

Or. en



PE 384.531v01-00 8/18 AM\651603LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 24
8 dalis

8. ragina Komisiją panaudoti visas įmanomas priemones, pvz. kaimynystės politikos, 
Šiaurinės dimensijos iniciatyvos ir TACIS, stengiantis pasiekti visas pažeidžiamas 
gyventojų grupes kaimyninėse šalyse, visų pirma Rusijos Kaliningrado srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 25
8a dalis (nauja)

8a. išreiškia didelį susirūpinimą dėl dramatiško ŽIV išplitimo visuose pasaulio 
regionuose per pastaruosius dvejus metus, ypač buvusios TSRS šalyse, kuriose 
užsikrėtimo ŽIV skaičius per dvejus metus išaugo 21 proc.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 26
9 dalis

9. ragina Komisiją skatinti prevencinių ir žalą mažinančių priemonių įgyvendinimą, 
naudojantis visais žinomais veiksmingais būdais, įskaitant susilaikymo ir vėlesnių 
pirmųjų lytinių santykių skatinimą, naudojimąsi prezervatyvais, gydymą vaistų 
pakaitalais nuo narkotinės priklausomybės, prieigą prie savanoriško pasitikrinimo, 
adatų ir švirkštų keitimą bei pažeidžiamomis laikomų arba ŽIV užsikrėtusių grupių 
narių konsultavimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 27
9 dalis

9. ragina Komisiją kurti įrodymais pagrįstas programas ir skatinti prevencinių ir žalą 
mažinančių priemonių įgyvendinimą, įskaitant naudojimąsi prezervatyvais, gydymą 
vaistų pakaitalais nuo narkotinės priklausomybės, prieigą prie savanoriško 
pasitikrinimo, adatų ir švirkštų keitimą bei pažeidžiamomis laikomų arba ŽIV 
užsikrėtusių grupių narių konsultavimą, ir skatinti bei vystyti geriausias pozityvios 
prevencijos priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 28
9 dalis

9. ragina Komisiją skatinti prevencinių ir žalą mažinančių priemonių įgyvendinimą, 
įskaitant naudojimąsi prezervatyvais, gydymą vaistų pakaitalais nuo narkotinės 
priklausomybės, prieigą prie savanoriško pasitikrinimo, adatų ir švirkštų keitimą bei 
pažeidžiamomis laikomų arba ŽIV užsikrėtusių grupių narių konsultavimą, ir pateikti 
metinį pranešimą apie šių priemonių įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 29
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares (plačiau naudojant tinkamiausius žiniasklaidos ir 
platinimo kanalus) skatinti aiškiai ir moksliniu požiūriu teisingai parengtas 
komunikacijos kampanijas, kurios suteiktų visuomenei (visų pirma paaugliams ir 
jaunimui) aiškią informaciją apie ŽIV, priemones jo išvengti, nesaugią praktiką ir 
būdus išvengti užsikrėtimo šiuo virusu;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 30
9b dalis (nauja)

9b. ragina Europos Sąjungą toliau teikti prioritetą su lytine bei reprodukcine sveikata 
susijusiems klausimams finansuojant šeimos planavimo programas (ir ypač darant 
įtaką lytiniam gyvenimui remiantis rizikos mažinimo strategijomis), šviesti jaunimą 
(visų pirma mergaites ir jaunas moteris) apie lytiškai plintančias ligas ir ŽIV, 
skatinti naudojimąsi prezervatyvais kartu su kitomis kontracepcijos priemonėmis ir 
kovoti su bet kokia klaidinančia informacija apie prezervatyvų veiksmingumą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 31
13a dalis (nauja)

13a. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms paremti kaimynines šalis siekiant 
veiksmingai pasinaudoti TRIPS numatytu lankstumu (dėl privalomų licencijų ir 
lygiagretaus importo), siekiant užtikrinti nuolatinį aukštos kokybės 
antiretrovirusinių vaistų tiekimą tokiomis kainomis, kurios leistų šiuos vaistus 
įsigyti visiems, kuriems jų reikia, taip pat siekiant užtikrinti, kad patentai neužkirstų 
kelio tyrinėti ir naudotis rekomenduojamomis formulėmis (ypač paskutinės kartos 
formulėmis, būtinomis pacientams tada, kai įgyjamas atsparumas);

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 32
13b dalis (nauja)

13b. ragina Komisiją pasiūlyti tvirtą politinę paramą ir techninę pagalbą kaimyninėms 
šalims, pageidaujančiomis pasinaudoti TRIPS numatytu lankstumu, susidūrus su 
visuomenės sveikatos problema;

Or. it

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik
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Pakeitimas 33
17a dalis (nauja)

17a. džiaugiasi Komisijos siekiu plėtoti saugaus elgesio modelių mokslinius tyrimus ir 
vertinimą; ragina Komisija daugiau dėmesio skirti užsikrėtimo ŽIV socialinėms ir 
elgesio priežastims ištirti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Pakeitimas 34
17a dalis (nauja)

17a. rekomenduoja, kad mokslinių tyrimų ir plėtros programoje Komisija ne tik 
numatytų pakankamą, tvarų ir ilgalaikį finansavimą, tačiau taip pat skatintų 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, skirtą visuomenės sveikatos reikalavimams, kad 
inovacijos sveikatos srityje būtų laikomos visuomenės nauda ir būtų užtikrinta 
galimybė patiems neturtingiausiems pacientams naudotis inovacijų rezultatais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 35
17b dalis (nauja)

17b. todėl ragina Komisiją paremti PSO pasaulinėje asamblėjoje patvirtintą rezoliuciją 
(2006 m. gegužės mėn. rezoliucija 59/24) „Visuomenės sveikata, inovacijos, 
moksliniai tyrimai ir intelektinės nuosavybės teisės: išsamios strategijos ir veiksmų 
plano kūrimas“, kurios tikslas yra pertvarkyti sistemą remiantis moksliniais tyrimais 
ir plėtra ir rasti naujų būdų kovoti su ligoms, nuo kurių kenčia neturtingieji 
visuomenės sluoksniai, pvz., ŽIV ir tuberkuliozei, skirtų vakcinų, veiksmingų 
gydymo ir diagnostikos priemonių trūkumu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 36
17c dalis (nauja)

17c. ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau valstybės finansavimo skirti moksliniams 



PE 384.531v01-00 12/18 AM\651603LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

tyrimams farmacijos srityje, iškeliant reikalavimą, kad valstybės lėšų gavėjai 
didžiąją dalį atliekamų tyrimų skirtų tokioms ligoms;

Or. it

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 37
18a dalis (nauja)

18a. mano, kad palaikomoji slauga yra labai svarbi slaugant žmones, kuriems 
diagnozuotas ŽIV/AIDS, ir ragina ją vystyti bei plėtoti visoje Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 38
19 dalis

19. prašo Komisijos ypatingą dėmesį atkreipti į moterų pirminės ir motinystės sveikatos 
skatinimą, siekiant sumažinti šios epidemijos plitimą moterų tarpe;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 39
19 dalis

19. prašo Komisijos ypatingą dėmesį atkreipti į moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
skatinimą, siekiant sumažinti šios epidemijos plitimą moterų tarpe; išreiškia 
susirūpinimą dėl moterų padėties daugelyje šalių ir tikisi, kad moterims skirtų 
veiksmingų mikrobicidų tyrimai labai pagerins užsikrėtimo AIDS prevenciją;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 40
19a dalis (nauja)

19a. ragina valstybes nares kurti nacionalines strategijas, skirtas padidinti moterų ir 
jaunų mergaičių galimybes apsisaugoti nuo rizikos užsikrėsti ŽIV, įskaitant 
sveikatos informaciją apie ŽIV/AIDS ir kitas lytiškai plintančias ligas, iniciatyvas, 
skirtas išvengti smurto lyties pagrindu, ir galimybę saugiai pasidaryti abortą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 41
20a dalis (nauja)

20a. ragina Komisiją iki 1 mlrd. EUR padidinti savo įnašą į Pasaulinį fondą kovai su 
ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija, atsižvelgiant į aiškų Parlamento raginimą 
gruodžio 2 d. rezoliucijoje; taip pat ragina valstybes nares ir G8 šalis padidinti savo 
įnašus iki 7 mlrd. 2007 m. ir iki 8 mlrd. 2008 m., siekiant suteikti UNAIDS 
reikalingus išteklius epidemijos poveikiui sumažinti;

Or. it

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 42
21 dalis

21. atkreipia dėmesį į tai, kad ŽIV ir tuberkuliozės infekcijos kartu yra vieno trečdalio 
teigiamą ŽIV turinčių asmenų mirties priežastis; todėl primygtinai rekomenduoja 
Komisijai ir valstybėms narėms pripažinti šį faktą steigiant ir skatinant programas, 
skirtas kovai prieš abu infekcinius susirgimus vienu metu; taip pat pažymi, kad dažnai 
kartu nustatomas ŽIV ir hepatitas bei depresija, ir ragina imtis veiksmų gydyti bei 
slaugyti tokius pacientus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs

Pakeitimas 43
22 dalis

22. pabrėžia nacionalinių, regionų ir vietos vyriausybių, sveikatos rūpybos paslaugų 
teikėjų, farmacijos pramonės, NVO ir pilietinės visuomenės atskaitomybės svarbą 
siekiant užtikrinti, kad bus įgyvendinti su visuotine prevencija, gydymu ir rūpyba 
susiję tikslai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm

Pakeitimas 44
22a dalis (nauja)

22a. ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti svarius įrodymus, kad remiantis 
rugpjūčio 30 d. sprendimu padaryti TRIPS pakeitimai taps aiškiu atsaku į pasaulinį 
reikalavimą sudaryti galimybę gauti gyvybiškai svarbius nepatentuotus vaistus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 45
22a dalis (nauja)

22a. išreiškia susirūpinimą dėl naujų ir antros eilės vaistų nuo AIDS aukštų kainų; 
ragina iš esmės apsvarstyti patentų teisę; mano, kad nedideli produkto ar aktyvios jo 
sudedamosios dalies pakeitimai turėtų būti leistini tik tais atvejais, jeigu atitinkamai 
pratęsiamas patentų apsaugos laikotarpis;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 46
22b dalis (nauja)

22b. mano, kad vaistai, kurių skubiai reikia milijonams gyvybių išgelbėti, neturėtų būti 
laikomi rinkos preke, todėl ragina visų šalių valstybines institucijas imtis atitinkamų 
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veiksmų siekiant plėtoti mokslinius tyrimus viešajame sektoriuje ir paraginti vaistų 
įmones didesnį pelno procentą skirti ne komercinių produktų moksliniams 
tyrimams, bet moksliniams tyrimams kovos su pagrindinėmis sveikatos problemomis 
(pvz., didžiosiomis epidemijomis) srityje;

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 47
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares inicijuoti arba remti programas, kuriomis kovojama 
prieš „geto“ fenomeną, atsirandantį dėl įvairių elgesio formų, pvz., homofobijos, 
ostrakizmo ir ksenofobijos, siekiant panaikinti kliūtis, kurios trukdo efektyviai spręsti 
su ŽIV/AIDS susijusias problemas; 

Or. it

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 48
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares inicijuoti arba remti programas, kuriomis kovojama 
prieš homofobiją ir izoliavimą, su kuriuo susiduria visi žmonės, kuriems 
diagnozuotas ŽIV/AIDS, ir panaikinti kliūtis, kurios trukdo efektyviai kovoti su liga; 

Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 49
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares inicijuoti arba remti programas, kuriomis kovojama 
prieš homofobiją, izoliavimą ir pažeidžiamų grupių bei ŽIV infekuotųjų 
diskriminavimą, siekiant panaikinti kliūtis, kurios trukdo efektyviai spręsti su 
ŽIV/AIDS susijusias problemas; 



PE 384.531v01-00 16/18 AM\651603LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. es

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 50
23 dalis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares inicijuoti arba remti programas, kuriomis kovojama 
prieš homofobiją ir izoliavimą, siekiant panaikinti kliūtis, kurios trukdo efektyviai 
spręsti su ŽIV/AIDS susijusias problemas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 51
23a dalis (nauja)

23a. ragina Komisiją ir valstybes nares suformuoti politiką arba parengti programas, 
skirtas sudaryti galimybę nuo ŽIV/AIDS nukentėjusiems žmonės socialiai 
integruotis ir patekti į darbo rinką;

Or. it

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 52
23a dalis (nauja)

23a. ragina vyriausybes, pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių imtis bendrų veiksmų 
prieš žmonių, sergančių AIDS, izoliavimą ir diskriminavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 53
24 dalis

24. ragina Komisiją ir valstybes nares parodyti iniciatyvą skatinant ir finansuojant 
Europos, nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis prieigą prie informacijos apie ŽIV/AIDS, 
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atsižvelgiant į vietos kultūrinius ypatumus ir naudojantis visais žinomais 
veiksmingais būdais, įskaitant konsultacijas apie atsakingą lytinį gyvenimą bei lytinių 
kelių perduodamų ligų prevenciją, bei informaciją, o taip pat patikrinimo ir susijusias 
paslaugas, laikantis konfidencialumo ir asmenų sutikimo suteikus informaciją 
principų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Pakeitimas 54
24a dalis (nauja)

24a. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų 
kompetenciją ir žinias ŽIV/AIDS klausimais ir surengti kursus pirminės sveikatos 
priežiūros darbuotojams, siekiant išmokyti tinkamai teikti patarimus visuomenei ir 
didinti jos informuotumą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 55
25a dalis (nauja)

25a. ragina Komisiją imtis naujų arba išplėsti esamas priemones, skirtas remti politiką ir 
programas ES nepriklausančiose valstybėse Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 56
27 dalis

27. pabrėžia esminį bendruomenių, jų pagrindu veikiančių organizacijų, NVO ir 
ŽIV/AIDS infekuotų asmenų vaidmenį kovoje su ŽIV/AIDS ir būtinybę jiems 
dalyvauti visuose kovos su pandemija etapuose;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonyia Parvanova

Pakeitimas 57
27a dalis (nauja)

27a. ragina valstybes nares gerinti švietimą sveikatos srityje mokyklose, siekiant didinti 
informuotumą ir skatinti saugų lytinį elgesį;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 58
29 dalis

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrui, PSO (Europoje) ir valstybių narių vyriausybėms.

Or. en


