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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 1
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że według opracowania UNAIDS w sprawie epidemii AIDS ponad 
39,5 milionów ludzi na całym świecie dotkniętych jest wirusem HIV, a w 2006 r. 
zarejestrowano 4,3 milionów nowych przypadków zakażenia wirusem HIV, mając na 
uwadze, że 95% osób dotkniętych HIV/AIDS żyje w krajach rozwijających się 
(z czego 28 milionów zamieszkuje Afrykę Subsaharyjską), oraz mając na uwadze, że 
jedynie 1% osób w krajach rozwijających się, które wymagają leczenia lekami 
antyretrowirusowymi, otrzymuje je,

Or. it

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 2
Punkt Ca preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że wskaźnik zakażeń rośnie najszybciej w Europie Wschodniej i 
Azji Środkowej, a w Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanie oraz na Ukrainie 
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zanotowano wzrost rzędu 50% od roku 2004,

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 3
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że do grup najbardziej narażonych na zakażenie HIV należą osoby 
przyjmujące narkotyki drogą dożylną, homoseksualiści, prostytutki i ich klienci,
osoby migrujące, więźniowie oraz młodzi ludzie poniżej 25 roku życia,

Or. en

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 4
Punkt Da preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że epidemia wśród osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną 
stanowi przyczynę błyskawicznego rozprzestrzeniania się HIV w Europie 
Wschodniej,

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 5
Punkt Da preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet oraz inne formy dyskryminacji ze 
względu na płeć, obejmujące gwałt, wykorzystywanie seksualne, handel i 
prostytucję, zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia HIV/AIDS u kobiet,

Or. en
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Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 6
Punkt Db preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że ponad połowa wszystkich nowych zakażeń HIV dotyczy ludzi 
młodych poniżej 25-go roku życia,

Or. en

Poprawkę złożył Georgs Andrejevs

Poprawka 7
Punkt Ea preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że w większości krajów Europy Środkowej i Zachodniej 
występowanie HIV w oddawanej krwi pozostaje na niskim poziomie, natomiast 
najnowsze dane dotyczące niektórych państw wschodnioeuropejskich wykazują 
alarmującą tendencję przeciwną,

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 8
Punkt Ea preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że deklaracja dublińska uznaje, że „propagowanie równości 
pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz dziewczętami i chłopcami, poszanowanie 
prawa do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, dostępu do edukacji seksualnej, 
informacji i usług zdrowotnych oraz otwartego podejścia do kwestii płci stanowi 
fundamentalny aspekt walki z pandemią”,

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 9
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że programy prewencyjne, w tym edukacja, większy dostęp do 
informacji i prezerwatyw oraz do leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od 
narkotyków, a także do świadczeń w zakresie redukcji szkód, są najskuteczniejszymi 
narzędziami walki z HIV/AIDS,
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Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 10
Punkt G preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 11
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że kobiety stanowią obecnie 50% osób żyjących z wirusem 
HIV/AIDS na całym świecie, jednak ich specyficzne potrzeby zdrowotne, związane z 
planowaniem rodziny, bezpiecznymi porodami oraz karmieniem niemowląt piersią,
są często zaniedbywane,

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 12
Punkt Oa preambuły (nowy)

Oa. mając na uwadze, że kraje uprzemysłowione wprowadzają 20-letnie patenty na 
produkty farmaceutyczne oraz mając na uwadze, że wiele z zawieranych przez nie 
porozumień dwustronnych w zakresie wolnego handlu zawiera przepisy 
zwiększające ochronę patentów w jeszcze większym stopniu niż porozumienie TRIPS 
(Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej),

Or. it
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 13
Punkt Pa preambuły (nowy)

Pa. mając na uwadze, że pięć lat po deklaracji dauhańskiej (zgodnie z którą każde 
państwo należące do WTO „ma prawo przyznawania licencji przymusowych i 
swobodę określenia podstaw, na jakich je przyznaje”) WHO stwierdziła, że 74% 
leków na AIDS nadal chronione jest monopolem, a 77% ludności Afryki wciąż nie 
posiada żadnego dostępu do leczenia AIDS, 

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 14
Punkt Qa preambuły (nowy)

Qa. mając na uwadze, że porozumienie osiągnięte w ramach WTO w dniu 6 grudnia 
2005 r. na temat zmiany treści porozumienia TRIPS opiera się na „decyzji z 30 
sierpnia”, sporządzonej w 2003 r. w celu umożliwienia produkcji i eksportu leków 
generycznych, która to decyzja okazała się być w wysokim stopniu niejasna i 
skomplikowana, a także mając na uwadze, że żaden kraj do tej pory nie skorzystał z 
tego mechanizmu (a tym samym żaden pacjent nie odniósł z niego korzyści), chociaż 
najnowsze leki, takie jak leki wykorzystywane w leczeniu antyretrowirusowym 
drugiej linii, są o wiele za drogie, aby mogły zostać zakupione przez biednych 
pacjentów,

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 15
Punkt Ra preambuły (nowy)

Ra. mając na uwadze, że przemysł farmaceutyczny podlega znaczącej ochronie 
intelektualnej (której celem jest wspieranie badań), jednak przeprowadzane badania 
mają w wielu przypadkach charakter czysto komercyjny i nie mają nic wspólnego z 
innowacyjnością; mając na uwadze, że mniej niż 10% badań medycznych dotyczy 
epidemii, które dotykają 90% światowej populacji, oraz mając na uwadze, że 
zaledwie 1% nowych produktów farmaceutycznych wprowadzanych na rynek ma za 
zadanie leczenie HIV i głównych epidemii,

Or. it
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 16
Ustęp 1a (nowy)

1a. ponownie potwierdza prawo każdej istoty ludzkiej do opieki zdrowotnej, usług 
medycznych oraz dostępu do produktów farmaceutycznych;

Or. it

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 17
Ustęp 3a (nowy)

3a. zaalarmowany błyskawicznie rosnącą liczbą przypadków wielolekoodpornych 
szczepów HIV/AIDS wzywa Komisję do prowadzenia odrębnych statystyk w tym 
zakresie oraz do opracowania najlepszych praktyk zapobiegania temu zjawisku i 
dzielenia się nimi;

Or. en

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 18
Ustęp 4

4. nalega, by Komisja rozpatrzyła podjęcie odpowiednich kroków w celu dotarcia do 
środowisk osób migrujących i imigrantów w Unii Europejskiej, w tym ofiar handlu 
ludźmi, zwłaszcza tych, które pochodzą z krajów o wysokim wskaźniku 
występowania HIV/AIDS, w celu zahamowania alarmującej tendencji do pojawiania
się nowych zakażeń wirusem w tych grupach;

Or. en

Poprawkę złożył Georgs Andrejevs

Poprawka 19
Ustęp 4a (nowy)

4a. zachęca państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/98/WE z dnia 27 lipca 2003 r. ustanawiającej normy 
jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i 
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dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE1, w szczególności w odniesieniu do systematycznego badania dostaw 
krwi na obecność wirusa HIV;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 20
Ustęp 5

5. podkreśla wagę przekazywania prawidłowych danych; zwraca uwagę, że 
gromadzenie danych powinno mieć charakter poufny i opierać się na anonimowych 
i dobrowolnych badaniach; wzywa państwa członkowskie do polepszenia jakości 
metod badania i zgłaszania;

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 21
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 22
Ustęp 7

skreślony

Or. es

  
1 Dz. U. L 33 z 8.2.2003, str. 30.
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 23
Ustęp 7a (nowy)

7a. uznaje za niedopuszczalny fakt, że państwa członkowskie UE – Hiszpania i Włochy 
– nie przekazały ECDC danych krajowych i wzywa te kraje do uczynienia tego jak 
najszybciej;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 24
Ustęp 8

8. nalega, by Komisja wykorzystała wszelkie dostępne instrumenty, jak polityka 
sąsiedztwa, wymiar północny i TACIS, w celu dotarcia do zagrożonych środowisk w 
państwach sąsiadujących z UE, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu 
kaliningradzkiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 25
Ustęp 8a (nowy)

8a. wyraża głębokie zaniepokojenie dramatycznym rozprzestrzenianiem się wirusa HIV 
we wszystkich częściach świata w ciągu ostatnich dwóch lat, szczególnie w krajach 
byłego Związku Radzieckiego, gdzie liczba zakażeń HIV wzrosła w tym okresie o 
21%;

Or. en

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 26
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do wspierania wprowadzania w życie środków profilaktyki i 
zmniejszania szkód, z wykorzystaniem wszelkich metod uznawanych za skuteczne, w 
tym propagowania abstynencji i późniejszego rozpoczynania życia seksualnego,
stosowania prezerwatyw, terapii substytucyjnej, dostępu do dobrowolnych badań, 
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dystrybucji czystych igieł i wymiany strzykawek oraz udzielania porad grupom 
uważanym za szczególnie narażone na zakażenie wirusem HIV;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 27
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do opracowania programów opartych na dowodach naukowych 
oraz do wspierania wprowadzania w życie środków profilaktyki i zmniejszania szkód, 
w tym stosowania prezerwatyw, terapii substytucyjnej, dostępu do dobrowolnych 
badań, dystrybucji czystych igieł i wymiany strzykawek oraz udzielania porad grupom 
uważanym za szczególnie narażone, dotkniętym problemem HIV lub zakażonym
wirusem HIV, a także do wspierania i upowszechniania najlepszych praktyk w 
zakresie pozytywnej profilaktyki;

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 28
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do wspierania wprowadzania w życie środków profilaktyki i 
zmniejszania szkód, w tym stosowania prezerwatyw, terapii substytucyjnej, dostępu 
do dobrowolnych badań, dystrybucji czystych igieł i wymiany strzykawek oraz 
udzielania porad grupom uważanym za szczególnie narażone na zakażenie wirusem 
HIV, a także do przedstawiania rocznego sprawozdania na temat wdrożenia tych 
środków;

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 29
Ustęp 9a (nowy)

9a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania (poprzez intensywniejsze 
wykorzystanie najskuteczniejszych środków przekazu i kanałów dystrybucji) 
kampanii komunikacyjnych, posługujących się prawidłowym pod względem 
naukowym i precyzyjnym językiem i informujących obywateli (a w szczególności 
nastolatków i ludzi młodych) w jasny sposób o zakażeniach wirusem HIV, 
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sposobach profilaktyki, niebezpiecznych praktykach oraz działaniach pomagających 
zapobiec zakażeniu wirusem;

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 30
Ustęp 9b (nowy)

9b. wzywa Unię Europejską do dalszego priorytetowego traktowania kwestii związanych 
ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym poprzez finansowanie programów 
planowania rodziny (a w szczególności do wywierania wpływu na zachowanie 
seksualne za pomocą strategii ograniczania ryzyka), a także do kształcenia młodych 
ludzi (zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet) w zakresie chorób przenoszonych drogą 
płciową oraz wirusa HIV, do zachęcania do używania prezerwatyw w połączeniu z 
innymi metodami antykoncepcji oraz do walki z wszelkiego rodzaju dezinformacją 
dotyczącą skuteczności prezerwatyw;

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 31
Ustęp 13a (nowy)

13a. zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie wspierały kraje sąsiadujące w 
skutecznym wykorzystaniu elastycznych możliwości przewidzianych w 
porozumieniach TRIPS (obowiązkowe licencjonowanie i równoległy import) w celu 
zapewnienia stałej podaży wysokiej jakości leków antyretrowirusowych po cenach 
przystępnych dla wszystkich osób potrzebujących oraz w celu zapewnienia, że 
patenty nie hamują opracowywania i udostępniania zalecanych środków 
(szczególnie tych najnowszej generacji, niezbędnych dla pacjentów, u których wirus 
wykształca odporność);

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 32
Ustęp 13b (nowy)

13b. zachęca Komisję do udzielenia zdecydowanego wsparcia politycznego i pomocy 
technicznej krajom sąsiadującym, które pragną skorzystać z elastycznych możliwości 
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zawartych w porozumieniach TRIPS w przypadku wystąpienia problemu w zakresie 
zdrowia publicznego;

Or. it

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 33
Ustęp 17a (nowy)

17a. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji, jakim jest rozwój badań i oceny metod 
profilaktyki zachowawczej; wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków w zakresie 
analizy społecznych i behawioralnych przyczyn zakażeń HIV;

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 34
Ustęp 17a (nowy)

17a. zaleca, aby Komisja w ramach swojego programu badań i rozwoju nie tylko 
zapewniała wystarczające, trwałe i długoterminowe finansowanie, ale również 
wspierała działania w zakresie badań i rozwoju ukierunkowane na wymagania 
zdrowia publicznego, aby uznała innowacje związane z opieką zdrowotną za pożytek 
publiczny oraz aby zagwarantowała dostęp do wyników tych innowacji nawet dla 
najbiedniejszych pacjentów;

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 35
Ustęp 17b (nowy)

17b. dlatego wzywa Komisję do poparcia ostatniej rezolucji przyjętej przez Światowe 
Zgromadzenie Zdrowia WHO (rezolucja 59/24 z maja 2006 r.), zatytułowanej 
„Zdrowie publiczne, innowacje, badania i prawa własności intelektualnej: w 
kierunku kompleksowej strategii i planu działania”, której celem jest 
przeprojektowanie systemu w oparciu o badania i rozwój oraz znalezienie nowych 
sposobów przeciwdziałania brakowi szczepionek, skutecznego leczenia i narzędzi 
diagnostycznych dla chorób takich jak HIV/AIDS i gruźlica, dotykających część 
populacji znajdującą się w trudniejszej sytuacji.
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Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 36
Ustęp 17c (nowy)

17c. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia większej ilości środków 
publicznych na finansowanie badań farmaceutycznych poprzez wymaganie od 
beneficjentów funduszy publicznych poświęcenia znacznej części badań tym 
chorobom;

Or. it

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 37
Ustęp 18a (nowy)

18a. jest zdania, że opieka paliatywna pełni istotną rolę w leczeniu ludzi zakażonych 
HIV/AIDS i wzywa do rozwoju i rozszerzenia zakresu tego rodzaju opieki w całej 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 38
Ustęp 19

19. zwraca się do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie programów 
dotyczących zdrowia podstawowego kobiet i zdrowia kobiet ciężarnych w odpowiedzi 
na feminizację epidemii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 39
Ustęp 19

19. zwraca się do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na program wspierania zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego kobiet w odpowiedzi na feminizację epidemii; wyraża 
zaniepokojenie pozycją kobiet w wielu krajach i przewiduje, że opracowanie 
skutecznych mikrobicydów dla kobiet ogromnie poprawi profilaktykę AIDS; 

Or. nl

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 40
Ustęp 19a (nowy)

19a. wzywa państwa członkowskie do opracowania strategii krajowych na rzecz 
zwiększenia zdolności kobiet i młodych dziewcząt do ochrony przed ryzykiem 
zakażenia wirusem HIV, obejmujących informacje w zakresie zdrowia dotyczące 
HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, inicjatywy 
zapobiegające przemocy na tle seksualnym oraz dostęp do bezpiecznej aborcji; 

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 41
Ustęp 20a (nowy)

20a. wzywa Komisję do zwiększenia swego wkładu na rzecz międzynarodowego funduszu 
walki z AIDS, gruźlicą i malarią do 1 miliona euro, do czego Parlament wyraźnie 
wzywał w rezolucji z dnia 2 grudnia; ponadto wzywa wszystkie państwa 
członkowskie oraz państwa należące do grupy G8 do zwiększenia swego wkładu do 7 
miliardów w 2007 r. i 8 miliardów w 2008 r., aby zapewnić UNAIDS środki 
wymagane w celu zmniejszenia skutków epidemii;

Or. it
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 42
Ustęp 21

21. wskazuje, że zakażenie jednocześnie wirusem HIV i gruźlicą jest przyczyną śmierci 
jednej trzeciej osób zakażonych HIV; w związku z tym zdecydowanie zaleca Komisji i 
państwom członkowskim uznanie tego faktu poprzez opracowanie i wspieranie 
programów walki z obiema infekcjami jednocześnie; ponadto zwraca uwagę na częste 
diagnozy stwierdzające jednoczesne występowanie HIV, żółtaczki i depresji oraz 
wzywa do podjęcia działań na rzecz leczenia takich pacjentów i opieki nad nimi;

Or. en

Poprawkę złożył Georgs Andrejevs

Poprawka 43
Ustęp 22

22. podkreśla wagę odpowiedzialności krajowych, regionalnych i lokalnych rządów, 
placówek opieki zdrowotnej, przemysłu farmaceutycznego, organizacji 
pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego z myślą o zapewnieniu zgodności 
z celami w dziedzinie pokrycia powszechnego zapotrzebowania w zakresie 
profilaktyki, leczenia i opieki;

Or. en

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni i Jens Holm

Poprawka 44
Ustęp 22a (nowy)

22a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczenia niezbitych dowodów na to, 
że zmiana porozumienia TRIPS, oparta na „decyzji z 30 sierpnia”, stanowić będzie 
właściwą reakcję na wymagania ogólne w zakresie przystępnych pod względem ceny 
leków generycznych ratujących życie; 

Or. it



AM\651603PL.doc 15/19 PE 384.531v01-00

PL

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 45
Ustęp 22a (nowy)

22a. wyraża zaniepokojenie wysokimi kosztami nowych leków i leków drugiej linii 
służących leczeniu AIDS; wzywa do przeprowadzenia zasadniczej debaty na temat 
prawa patentowego; uważa, że drobne zmiany produktu lub czynnego składnika 
powinny pociągać za sobą jedynie proporcjonalne wydłużenie okresu ochrony 
patentowej;

Or. nl

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 46
Ustęp 22b (nowy)

22b. uważa, że leki, na które istnieje pilne zapotrzebowanie w celu uratowania życia 
milionów osób, nie powinny być traktowane jako towary podlegające zasadom rynku 
i w związku z tym wzywa organy publiczne wszystkich krajów do podjęcia 
stosownych działań w celu rozwoju badań w sektorze publicznym oraz do 
nakłonienia firm farmaceutycznych do przeznaczania większej części zysków na 
badania ukierunkowane na zwalczanie autentycznych problemów zdrowotnych 
(takich jak poważne epidemie) zamiast na produkty o charakterze czysto 
komercyjnym;

Or. it

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 47
Ustęp 23

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainicjowania i wspierania programów 
walki z tworzeniem gett wynikającym z takich zachowań jak homofobia, ostracyzm i 
ksenofobia w celu usunięcia barier, które spowalniają proces skutecznego 
rozwiązywania problemu HIV/AIDS;

Or. it
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 48
Ustęp 23

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainicjowania i wspierania programów 
zwalczania homofobii i napiętnowania ludzi dotkniętych HIV/AIDS w celu usunięcia 
barier, które spowalniają proces skutecznego rozwiązywania problemu tej choroby;

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 49
Ustęp 23

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainicjowania i wspierania programów 
zwalczania homofobii, napiętnowania i dyskryminacji grup podatnych na zagrożenia 
oraz zakażonych wirusem HIV w celu usunięcia barier, które spowalniają proces 
skutecznego rozwiązywania problemu HIV/AIDS;

Or. es

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 50
Ustęp 23

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainicjowania i wspierania programów 
zwalczania homofobii i napiętnowania, aby usunąć bariery, które spowalniają proces 
skutecznego rozwiązywania problemu HIV/AIDS;

Or. en
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 51
Ustęp 23a (nowy)

23a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania polityki i programów 
mających na celu umożliwienie wszystkim osobom dotkniętym HIV/AIDS możliwość 
integracji społecznej i wejścia na rynek pracy;

Or. it

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 52
Ustęp 23a (nowy)

23a. wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny do podjęcia 
wspólnych działań przeciwko napiętnowaniu i dyskryminacji ludzi dotkniętych 
AIDS;

Or. en

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Johannes Blokland i Miroslav Mikolášik

Poprawka 53
Ustęp 24

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do odegrania wiodącej roli w promowaniu i 
finansowaniu dostępu do kształcenia w zakresie HIV/AIDS na poziomie europejskim, 
krajowym i lokalnym, uwzględniającego lokalną wrażliwość kulturową i 
wykorzystującego wszelkie skuteczne metody, w tym dostępu do doradztwa w 
dziedzinie odpowiedzialnych zachowań seksualnych, profilaktyki chorób 
przenoszonych drogą płciową, oraz do informacji, badań i odnośnej pomocy, z 
należytym uwzględnieniem zasad poufności i świadomej zgody;

Or. en
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Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Jens Holm i Adamos Adamou

Poprawka 54
Ustęp 24a (nowy)

24a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do sprawdzenia stanu kompetencji i wiedzy 
pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie HIV/AIDS oraz do 
zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej szkoleń, umożliwiających im 
udzielanie odpowiednich wskazówek i zwiększenie świadomości publicznej;

Or. it

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 55
Ustęp 25a (nowy)

25a. wzywa Komisję do opracowania nowych instrumentów lub rozszerzenia zakresu 
obecnych instrumentów w celu wspierania polityki i programów w krajach Europy 
Wschodniej i Azji Środkowej nie należących do UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 56
Ustęp 27

27. podkreśla kluczową rolę społeczności, organizacji społecznych, organizacji 
pozarządowych oraz osób dotkniętych HIV/AIDS (ang. PLWHA) w walce z 
HIV/AIDS oraz potrzebę włączenia ich do wszystkich etapów walki z pandemią;

Or. en

Poprawkę złożyła Antonyia Parvanova

Poprawka 57
Ustęp 27a (nowy)

27a. wzywa państwa członkowskie do wspierania edukacji zdrowotnej w szkołach w celu 
zwiększenia świadomości oraz propagowania bezpiecznych zachowań seksualnych;
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Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 58
Ustęp 29

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiemu Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, WHO (Europa) 
oraz rządom państw członkowskich.

Or. en


