
PA\631323LT.doc PE 378.730v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

NEGALUTINIS

20.9.2006

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 
2006–2009 m.

Nuomonės referentas: Zita Gurmai



PE 378.730v01-00 2/3 PA\631323LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

PA_NonLeg



PA\631323LT.doc 3/3 PE 378.730v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. kadangi dabar beveik pusė ŽIV užsikrėtusių ir AIDS sergančių suaugusiųjų yra moterys; 
kadangi, JTAIDS duomenimis, per pastaruosius dvejus metus visuose pasaulio 
regionuose, o ypač Rytų Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje, padaugėjo ŽIV 
užsikrėtusių moterų ir mergaičių,

2. kadangi kai kuriose šalyse kinta epidemijos struktūra – nustatoma vis daugiau užsikrėtimo 
ŽIV lytiniu būdu atvejų; kadangi tai paliečia vis daugiau moterų ir dauguma jų užsikrečia 
ŽIV nuo savo partnerių vyrų, užsikrėtusių leidžiantis narkotikus1,

3. kadangi, norint veiksmingai kovoti su AIDS, būtina atkreipti dėmesį į moterims keliančius 
grėsmę ir jų pažeidžiamumą didinančius veiksnius, pvz., į smurtą prieš moteris ir prekybą 
moterimis, skurdą ir diskriminaciją:

4. kviečia Komisiją ir valstybes nares užtikrinti reikiamų aktualių stebėsenos pagal lytis 
duomenų rinkimą, siekiant remti ir plėtoti novatoriškesnes bei planingesnes sveikatos 
priežiūros kampanijas, skirtas ŽIV epidemijos prevencijai ir kontrolei ES;

5. kviečia valstybes nares suteikti ir stiprinti visuotinę moterų prieigą prie seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos informacijos ir paslaugų, vaiko užkrėtimo per motiną prevencijos
ir antiretrovirusinio gydymo bei užtikrinti, kad seksualinė bei reprodukcinė sveikata ir 
teisės būtų laikomos strateginiu prioritetu siekiant lyčių lygybės bei moterų teisių;

6. ragina valstybes nares užtikrinti visuotinę prieigą prie švietimo ugdant gyvenimo įgūdžius, 
rūpinantis lytiniu švietimu ir imantis veiksmų didesniam visų vaikų saugumui mokyklose 
skatinti, apsaugai nuo smurto, tvirkinimo, prievartavimo, neplanuoto nėštumo ir lytiškai 
plintančių infekcijų, įskaitant ŽIV, didinti;

7. kviečia valstybes nares skatinti moterų vadovavimą kovojant su AIDS; ragina jas 
peržiūrėti narystę nacionalinėse AIDS koordinavimo institucijose siekiant užtikrinti 
reikšmingą moterų ir lyčių klausimus išmanančių žmonių atstovavimą.

  
1 Aids epidemic update: 2005 m. gruodis, JTAIDS/PSO 2005 m., p. 45.


