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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 1
A apsvērums

A. tā kā saskaņā ar UNAIDS 2006.gada pārskatu par AIDS epidēmiju vairāk nekā 39,5 
miljoni cilvēku visā pasaulē dzīvo ar HIV un 2006. gadā 4,3 miljoni cilvēku inficējās 
ar HIV, un tā kā 95 % personu, kas ir inficējušās ar HIV/AIDS dzīvo jaunattīstības 
valstīs (28 miljoni no tiem dzīvo Āfrikā aiz Sahāras un tikai 1 % personu, kas dzīvo 
jaunattīstības valstīs un kam ir nepieciešamas antiretrovīrusu zāles, tās saņem);

Or. it

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 2
Ca apsvērums (jauns)

Ca. tā kā inficēšanās gadījumu skaits visātrāk pieaug Austrumeiropā un Centrālāzijā, 
un tā palielināšanās par 50 % kopš 2004. gada ir reģistrēta tieši Krievijas 
Federācijā, Ukrainā un Uzbekijā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 3
D apsvērums

D. tā kā to grupu skaitā, kam ir visaugstākais risks inficēties ar HIV, ir injicējamo 
narkotiku lietotāji, homoseksuāli vīrieši, prostitūtas un viņu klienti, migranti, 
cietumnieki un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 4
Da apsvērums (jauns)

Da. tā kā epidēmijas pastāvēšana injicējošo narkotiku lietotāju vidū ir iemesls HIV 
infekcijas ārkārtīgi ātrajai izplatībai Austrumeiropā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 5
Da apsvērums (jauns)

Da. tā kā vardarbība pret sievietēm un citi uz dzimumu balstīti diskriminācijas veidi, 
tostarp izvarošana, seksuāla izmantošana, cilvēku tirdzniecība un prostitūcija 
paaugstina risku sievietēm inficēties ar HIV/AIDS;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 6
Db apsvērums (jauns)

Db. tā kā vairāk nekā puse to personu, kas inficējas ar HIV ir jaunieši līdz 25 gadu 
vecumam;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 7
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā lielākajā daļā Centrālās un Austrumu Eiropas valstu ar HIV inficētas donoru 
asinis joprojām ir reta parādība; tā kā neseni dati par dažām Austrumeiropas 
valstīm tomēr atklāj satraucošu, pretēju tendenci;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 8
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā Dublinas deklarācijā ir atzīts, ka „līdztiesības veicināšana starp sievietēm un 
vīriešiem, meitenēm un zēniem, ar reproduktīvo un seksuālo veselību saistīto tiesību 
ievērošana, piekļuve dzimumizglītībai, informācijai un veselības pakalpojumiem, kā 
arī atklātība seksualitātes jomā ir pandēmijas apkarošanas galvenie nosacījumi”;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 9
F apsvērums

F. tā kā profilakses programmas, tostarp izglītība, paplašinātas iespējas iegūt informāciju
un saņemt prezervatīvus, kā arī ārstēšanās iespējas, narkomānu rehabilitācija un 
kaitējuma mazināšanas pakalpojumi ir efektīvākie HIV/AIDS apkarošanas veidi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 10
G apsvērums

Svītrots

Or. es

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 11
I apsvērums

I. tā kā pašlaik sievietes ir 50 % no to cilvēku skaita pasaulē, kas ir inficēti ar 
HIV/AIDS, taču viņu īpašās vajadzības (svītrojums) veselības jomā saistībā ar 
ģimenes plānošanu, drošām dzemdībām un bērnu barošanu ar krūti ļoti bieži netiek 
ņemtas vērā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 12
Oa apsvērums (jauns)

Oa. tā kā industrializētās valstis farmaceitiskajiem produktiem nosaka 20 gadu patentu 
termiņu un tā kā tās iekļauj noteikumus daudzos divpusējos brīvās tirdzniecības 
nolīgumos, kas vēl vairāk nostiprina patentu aizsardzību, salīdzinot ar TRIPS 
līgumā (Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību) 
noteikto.

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 13
Pa apsvērums (jauns)

Pa. tā kā piecus gadus pēc Dohas deklarācijas (saskaņā ar kuru katrai no PTO 
dalībvalstīm ir tiesības piešķirt obligātas licences un šīs valstis var brīvi noteikt, uz 
kāda pamata šādas licences tās piešķir) PVO uzsver, ka 74 % no AIDS ārstēšanai 
paredzētajām zālēm joprojām aizsargā monopols un 77 % Āfrikas iedzīvotāju 
joprojām nevar saņemt AIDS ārstēšanu;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 14
Qa apsvērums (jauns)

Qa. tā kā 2005. gada 6. decembrī ar PVO noslēgtā vienošanās, kuras mērķis ir grozīt 
TRIPS līgumu ir balstīta uz „30. augusta lēmumu”, kurš tika izstrādāts 2003. gadā, 
lai radītu iespēju ražot un eksportēt ģeneriskās zāles, tā kā šis lēmums ir izrādījies 
pārāk neskaidrs un komplicēts un tā kā neviena no valstīm vēl nav izmantojusi šo 
mehānismu (neviens pacients no tā vēl nav guvis nekādu labumu), jo jaunākās 
zāles, kuras tiek izmantotas otrās kārtas antiretrovīrusu terapijā, ir pārāk dārgas un 
nabadzīgie pacienti tās iegādāties nevar;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Grozījums Nr. 15
Ra apsvērums (jauns)

Ra. tā kā farmācijas rūpniecības jomā pastāv spēcīga intelektuālā īpašuma aizsardzība 
(kuras mērķis ir atbalstīt pētniecību), bet tā kā daudzos gadījumos veiktie pētījumi ir 
tikai komerciāli orientēti un tie nemaz nav inovatīvi; tā kā mazāk nekā 10 % no 
pētījumiem ir saistīti ar epidēmiju, kas skar 90 % pasaules iedzīvotāju, tā kā tikai 
1 % jauno tirgū nonākušo farmaceitisko produktu ir paredzēti HIV un lielāko 
epidēmiju ārstēšanai;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Grozījums Nr. 16
1.a punkts (jauns)

1.a atkārtoti apliecina ikviena cilvēka tiesības uz veselības aprūpi, medicīniskajiem 
pakalpojumiem un zālēm;

Or. it
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 17
3.a punkts (jauns)

3.a ir satraukts par ātri pieaugošo multirezistento HIV/AIDS celmu skaitu, un aicina 
Komisiju nodalīt šīs jomas statistikas datus, kā arī meklēt un dalīties ar labāko 
pieredzi šā fenomena novēršanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 18
4. punkts (jauns)

4. mudina Komisiju meklēt piemērotāko veidu, lai vērstos pie migrantiem un 
imigrantiem, tostarp pie cilvēku tirdzniecības upuriem Eiropas Savienībā, īpaši tad, ja 
viņi nāk no valstīm ar augstu izplatības līmeni, lai šajās grupās mazinātu biedējošo 
tendenci pieaugt jaunu inficēšanās gadījumu skaitam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 19
4.a punkts (jauns)

4.a aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
27. jūlija Direktīvu 2002/98/EK, ar kuru nosaka kvalitātes un drošības standartus 
attiecībā uz cilvēka asins un asins komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, 
uzglabāšanu un izplatīšanu, kā arī groza Direktīvu 2001/83/EK1, jo īpaši attiecībā 
uz sistemātisku nodoto asiņu pārbaudi saistībā ar HIV;

Or. en

  
1 OV L 33, , 8.2.2003., 30. lpp.
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 20
5. punkts 

5. uzsver, ka svarīgi ir sniegt precīzus datus; uzsver, ka datu vākšanai ir jānotiek 
konfidenciāli, pamatojoties uz anonīmu un brīvprātīgu testēšanu; aicina dalībvalstis 
uzlabot apsekošanas un atskaites metožu kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 21
7. punkts

Svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 22
7. punkts

Svītrots

Or. es

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 23
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata par nepieņemamu to, ka tādas ES dalībvalstis kā Spānija un Itālija nav 
sniegušas Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram ziņojumu par valsts 
datiem un aicina šīs valstis to izdarīt pēc iespējas ātrāk;

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 24
8. punkts

8. mudina Komisiju izmantot visus iespējamos instrumentus – kaimiņattiecību politiku, 
Ziemeļu dimensiju un TACIS, lai sasniegtu mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas 
kaimiņvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot Kaļiņingradas apgabalam un Krievijai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 25
8.a punkts (jauns)

8.a pauž bažas par dramatisko HIV izplatīšanās ātrumu visos pasaules reģionos 
beidzamo divu gadu laikā, bet jo īpaši bijušajās PSRS valstīs, kur HIV inficēšanās 
gadījumu skaits divos gados ir pieaudzis par 21 %;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 26
9. punkts

9. aicina Komisiju veicināt profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumu īstenošanu, 
izmantojot visas pieejas, kuru efektivitāte ir pierādīta, tostarp atturības un vēlāku 
pirmo dzimumattiecību veicināšanu, prezervatīvu izmantošanu, narkotikas aizstājošu 
ārstēšanu, piekļuvi brīvprātīgai testēšanai, sterilu adatu un šļirču iegūšanu apmaiņā 
pret izlietotajām un konsultāciju sniegšanu personām, kas pieder pie grupām, kas tiek 
uzskatītas par mazāk aizsargātām, kā arī ar HIV inficētām personām; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 27
9. punkts

9. aicina Komisiju attīstīt uz pierādījumiem balstītas programmas un veicināt 
profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumu īstenošanu, tostarp veicināt 
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prezervatīvu izmantošanu, narkotikas aizstājošu ārstēšanu, piekļuvi brīvprātīgai 
testēšanai, sterilu adatu un šļirču iegūšanu apmaiņā pret izlietotajām un konsultāciju 
sniegšanu personām, kas pieder pie grupām, kas tiek uzskatītas par mazāk 
aizsargātām, HIV skarto vai inficēto personu konsultēšanu, kā arī atbalstīt un izplatīt 
labāko praksi veiksmīgas profilakses jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 28
9. punkts

9. aicina Komisiju veicināt profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumu īstenošanu, 
tostarp veicināt prezervatīvu izmantošanu, narkotiku aizstājošu ārstēšanu, piekļuvi 
brīvprātīgai testēšanai, sterilu adatu un šļirču iegūšanu apmaiņā pret izlietotajām un 
konsultāciju sniegšanu personām, kas pieder pie grupām, kas tiek uzskatītas par mazāk 
aizsargātām, kā arī ar HIV inficētām personām, un sniegt gada ziņojumu par šo 
pasākumu īstenošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 29
9.a punkts (jauns)

9.a aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt (plašāk izmantojot piemērotākos plašsaziņas 
līdzekļus un informācijas izplatīšanas kanālus) komunikācijas kampaņas, kuras 
sagatavotas, izmantojot zinātniski pareizu un skaidru valodu, kurās iedzīvotājiem 
(īpaši pusaudžiem un jauniešiem) tiktu sniegta skaidra informācija par HIV 
infekciju, par veidiem, kā no tās izvairīties, par nedrošu rīcību un par to, kā rīkoties, 
lai izvairītos no inficēšanās ar vīrusu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 30
9.b punkts (jauns)

9.b aicina Eiropas Savienību arī turpmāk par prioritāti uzskatīt jomas, kas saistītas ar 
seksuālo un reproduktīvo veselību un šajā nolūkā izstrādāt ģimenes plānošanas 
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programmas (un īpaši – lai ietekmētu dzimumuzvedību, izmantojot riska 
samazināšanas stratēģijas), izglītot jauniešus (īpaši meitenes un jaunas sievietes) 
par seksuāli transmisīvo slimību tēmu un HIV, veicināt prezervatīvu lietošanu, 
kombinējot to ar citām kontracepcijas metodēm un apkarot visu dezinformāciju 
saistībā ar prezervatīvu efektivitāti;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 31
13.a punkts (jauns)

13.a iesaka, lai Komisija un dalībvalstis sniedz atbalstu kaimiņvalstīm saistībā ar efektīvu 
TRIPS līguma izmantošanu (par obligātajām licencēm un paralēlo importu), ar 
mērķi nodrošināt nepārtrauktu augstas kvalitātes antiretrovīrusu zāļu piegādi par 
cenām, kuras ir pieejamas tiem, kam tās nepieciešamas un ar mērķi nodrošināt, lai 
patenti neierobežo ieteikto formulu (īpaši pēdējās paaudzes zāļu, kas ir ārkārtīgi 
nepieciešamas pacientiem, kam veidojas rezistence) attīstīšanu un pieejamības 
nodrošināšanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 32
13.b punkts (jauns)

13.b mudina Komisiju sniegt spēcīgu politisko un tehnisko atbalstu kaimiņvalstīm, kuras 
vēlas vairāk izmantot TRIPS līgumā piedāvāto elastību, kad tās saskaras ar 
sabiedrības veselības problēmām;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 33
17.a punkts (jauns)

17.a atzinīgi vērtē Komisijas mērķi attīstīt ar uzvedību saistīto preventīvo metožu 
pētījumus un vērtēšanu; mudina Komisiju aktīvāk veikt pētījumus par HIV 
infekcijas sociālajiem un uzvedības iemesliem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamou Adamos

Grozījums Nr. 34
17.a punkts (jauns)

17.a aicina, lai pētniecības un attīstības programmā Komisija paredz ne vien pietiekamu, 
ilgtspējīgu un ilgtermiņa finansējumu, bet arī veicina uz sabiedrības veselības 
prasībām vērstus pētījumus un attīstību, lai ar veselību saistītas inovācijas tā 
uzskata par sabiedrībai nepieciešamu darbību un lai inovācijas rezultāti būtu 
pieejami pat visnabadzīgākajiem pacientiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 35
17.b punkts (jauns)

17.b tāpēc mudina Komisiju atbalstīt PVO Pasaules asamblejas nesen apstiprināto 
rezolūciju (2006. gada maija rezolūcija Nr. 59/24), kuras nosaukums ir 
„Sabiedrības veselība, inovācijas, pētniecība un intelektuālā īpašuma tiesības – ceļā 
uz vispusīgu stratēģiju un rīcības plānu”, kuras mērķis ir pārstrādāt sistēmu 
pamatojoties uz pētniecību un attīstību un meklēt jaunu veidus, kā novērst vakcīnu, 
efektīvas terapijas un diagnostikas līdzekļu trūkumu slimībām, kas skar ??? tādas, 
kā HIV/AIDS un tuberkuloze;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 36
17.c punkts (jauns)

17.c aicina Komisiju un dalībvalstis lielāku valsts finansējumu piešķirt farmaceitiskajiem 
pētījumiem un prasīt, lai valsts finansējuma saņēmēji lielāku pētījumu daļu velta 
šīm slimībām;

Or. it
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 37
18.a punkts (jauns)

18.a ir pārliecināts, ka paliatīvai aprūpei ir liela nozīme HIV/AIDS slimnieku kopšanā 
un mudina to attīstīt un izplatīt visā Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 38
19. punkts

19. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību sievietēm paredzētu primārās un mātes
veselības programmu atbalstīšanai, lai novērstu šīs epidēmijas feminizēšanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 39
19. punkts

19. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību sievietēm paredzētu seksuālās un 
reproduktīvās veselības programmu atbalstīšanai, lai novērstu šīs epidēmijas 
feminizēšanos; ir noraizējies par sieviešu stāvokli daudzās valstīs un cer, ka efektīvu 
sievietēm paredzētu mikrobicīdu izstrāde ārkārtīgi palielinās iespējas izvairīties no 
inficēšanās ar AIDS;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 40
19.a punkts (jauns)

19.a aicina dalībvalstis attīstīt valsts stratēģijas ar mērķi palielināt sieviešu un jaunu 
meiteņu spēju izvairīties no riska inficēties ar HIV, šajās stratēģijās iekļaujot 
informāciju par HIV/AIDS un citām STS, kā arī iniciatīvas ar mērķi novērst 
vardarbību, kas balstīta uz dzimumu, kā arī piekļuvi drošiem abortiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 41
20.a punkts (jauns)

20.a aicina Komisiju palielināt līdz 1 miljardam eiro tās iemaksu Pasaules AIDS, 
tuberkulozes un malārijas apkarošanas fondā, saskaņā ar aicinājumu, kas izteikts 
Parlamenta 2. decembra rezolūcijā; turklāt aicina dalībvalstis un G8 valstis 
palielināt iemaksas 2007. gadā līdz 7 miljardiem un 2008. gadā līdz 8 miljardiem, lai 
UNAIDS nodrošinātu ar resursiem, kas nepieciešami, lai samazinātu epidēmijas 
ietekmi;

Or. it

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 42
21. punkts

21. uzsver, ka HIV un tuberkulozes koinfekcija ir vienas trešdaļas HIV pozitīvu cilvēku 
nāves iemesls; tādēļ stingri iesaka, lai Komisija un dalībvalstis ņem vērā šo faktu un 
izveido abu infekciju vienlaicīgas apkarošanas programmas un sniedz atbalstu to 
darbībai; atkārtoti norāda uz dubultu HIV un hepatīta un depresijas diagnozi, un 
mudina veikt pasākumus, lai šādi pacienti tiktu ārstēti un aprūpēti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs

Grozījums Nr. 43
22. punkts

22. uzsver valsts, reģionālo un pašvaldību pārvaldes iestāžu, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju, farmācijas rūpniecības, NVO un pilsoniskās sabiedrības 
atbildību par to, lai tiktu sasniegts mērķis nodrošināt profilakses, ārstēšanas un aprūpes 
vispārēju pieejamību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm

Grozījums Nr. 44
22.a punkts (jauns)

22.a aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt drošus pierādījumus tam, ka grozījums, kura 
pamatā ir TRIPS līguma „30. augusta lēmums” nodrošinās reālu risinājumu visā 
pasaulē pastāvošajai nepieciešamībai saņemt dzīvības glābšanai vajadzīgās 
ģeneriskās zāles;

Or. it

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 45
22.a punkts (jauns)

22.a pauž bažas par AIDS ārstēšanai nepieciešamo jauno un otrās kārtas zāļu augstajām 
cenām; aicina risināt sarunas par patentu tiesību būtību; uzskata, ka nelielu 
produkta vai aktīvās sastāvdaļas izmaiņu gadījumā patenta aizsardzību drīkst 
pagarināt tikai par proporcionālu laika posmu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 46
22.b punkts (jauns)

22.b uzskata, ka zāles, kuras ir steidzami nepieciešamas, lai glābtu miljoniem dzīvību, 
nedrīkst uzskatīt par preci, uz kuru attiecas tirgus noteikumi un tāpēc aicina 
pārvaldes iestādes visās valstīs veikt nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu 
pētījumus valsts sektorā, kā arī mudināt zāļu ražošanas uzņēmumus lielāku peļņas 
daļu veltīt pētījumiem, kuru mērķis ir uzveikt īstas veselības problēmas (tādas kā 
lielās epidēmijas), nevis pievērsties tīri komerciāliem produktiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 47
23. punkts

23. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt vai atbalstīt programmas, kas apkaro geto 
veidošanos, ko izraisa tāda attieksme, kā homofobija, ostrakisms un ksenfobija, lai 
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varētu novērst šķēršļus, kas kavē efektīvu HIV/AIDS apkarošanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 48
23. punkts

23. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt vai atbalstīt homofobijas un tādas stigmatizācijas 
apkarošanas programmas, kas skar visus tos cilvēkus, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, lai 
novērstu šķēršļus, kas kavē efektīvu šīs slimības apkarošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 49
23. punkts

23. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt vai atbalstīt homofobijas, stigmatizācijas un 
mazāk aizsargātu grupu un ar HIV inficētu personu diskriminācijas apkarošanas 
programmas ar mērķi novērst šķēršļus, kas kavē efektīvu HIV/AIDS apkarošanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 50
23. punkts

23. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt vai atbalstīt homofobijas un stigmatizācijas 
apkarošanas programmas, ar mērķi novērst šķēršļus, kas kavē efektīvu HIV/AIDS 
apkarošanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 51
23.a punkts (jauns)

23.a aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt politiku un programmas, lai nodrošinātu to 
personu, kuras ir inficētas ar HIV/AIDS vīrusu, sociālu integrāciju un iekļaušanu 
darba tirgū;

Or. it

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 52
23.a punkts (jauns)

23.a mudina valstu valdības, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru kopīgi rīkoties, lai 
novērstu to cilvēku, kuri dzīvo ar AIDS, stigmatizāciju un diskrimināciju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott, Johannes Blokland, Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 53
24. punkts

24. mudina Komisiju un dalībvalstis uzņemties iniciatīvu un Eiropas, valsts un vietējā 
līmenī veicināt un finansēt piekļuvi izglītībai HIV/AIDS jomā, kas būtu piemērota 
vietējai kultūras izpratnei un kurā tiktu izmantoti visi par efektīviem atzītie 
paņēmieni, tostarp konsultācijas par atbildīgu seksuālo uzvedību un seksuāli 
transmisīvo slimību profilaksi, kā arī piekļuvi informācijai, testiem un saistītajiem 
pakalpojumiem, stingri ievērojot konfidencialitātes un apzinātas piekrišanas principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Jens Holm, Adamos Adamou

Grozījums Nr. 54
24.a punkts (jauns)

24.a aicina Komisiju un dalībvalstis noskaidrot, cik kompetenti un zinoši HIV/AIDS 
jomā ir primārās veselības aprūpes darbinieki un nodrošināt veselības aprūpes 
darbiniekiem apmācību, lai sniegtu viņiem piemērotus norādījumus un atbilstošā 
veidā palielinātu sabiedrības informētību;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 55
25.a punkts (jauns)

25.a mudina Komisiju attīstīt jaunus instrumentus vai paplašināt pastāvošo instrumentu 
darbības jomu politikas un programmu atbalstam Centrālāzijas valstīs un tajās 
Austrumeiropas valstīs, kuras neietilpst Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 56
27 punkts

27. uzsver kopienu, uz kopienām balstītu organizāciju, NVO un cilvēku, kuri dzīvo ar 
HIV/AIDS (PLWHA) nozīmīgo lomu HIV/AIDS apkarošanā un nepieciešamību 
viņus iesaistīt pandēmijas apkarošanas visu līmeņu pasākumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonyia Parvanova

Grozījums Nr. 57
27.a punkts (jauns)

27.a aicina dalībvalstis atbalstīt veselības izglītību skolās, lai paaugstinātu informētību 
un popularizētu drošu seksuālo uzvedību;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 58
29. punkts

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Slimību 
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profilakses un kontroles centram, PVO (Eiropa) un dalībvalstu valdībām.

Or. en


