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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. Като има предвид, че неотдавнашният напредък в лечението за ХИВ/СПИН, 
съвместно с намаляването на финансирането на превантивни мерки, е допринесъл 
за увеличаване на рисковото поведение и съответно до нарастващ брой на нови 
заразявания с ХИВ; според EuroHIV, през 2005 г. в Европейския съюз са били 
регистрирани 23 620 нови случаи на заразяване с ХИВ и процентът на 
регистрираните нови диагностицирани случаи на заразяване с ХИВ почти се е 
удвоил от 1998 г. насам,

Б. Като има предвид, че въпреки нарасналия брой заразявания с ХИВ, устойчивото 
намаляване на броя на случаите на СПИН, диагностицирани през последните 
години, продължи през 2005 г., като през 2005 г. бяха диагностицирани по-малко от 
половината случаи в сравнение с 1998 г..,

В. Като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се 
диагностицират - в Обединеното кралство например според оценките една трета от 
хората с ХИВ не знаят, че са серопозитивни, и вероятно ще открият това едва 
когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН1,

Г. Като има предвид, че хората, живеещи с ХИВ/СПИН, са обект на най-различни 
видове предразсъдъци и дискриминация, в личния си или професионален живот,

Д. Като има предвид, че според  проучването на Евробарометър от 2006 г. относно 
превенцията на СПИН, 54% от населението на ЕС-25 смятат или са убедени, че 
може да се заразят със СПИН чрез целувка по устата на човек, който има СПИН 
или е ХИВ-позитивен, и 42% смятат или са убедени, че е възможно да се заразят 
като пият от чаша, която е използвана от човек, който има СПИН или е ХИВ-
позитивен,

1. Приканва държавите-членки, които не събират национални данни в областта на 
ХИВ/СПИН, да разработят ефективна система за регистриране на случаи на 
ХИВ/СПИН,

2. Насърчава държавите-членки да предоставят свободен и широк достъп до 
изследвания за ХИВ и да разпространяват информация, особено на групите, 
изложени на висок риск, и младите хора, относно доброволните изследвания и 
консултации;

3. Насърчава държавите-членки да улеснят достъпа до средствата за първична 
превенция на възможно най-ниска цена, например достъп до презервативи за жени 

  
1 ХИВ/СПИН в Европа, Съвет на Европа, Комисия по социалните въпроси и въпросите на 
здравеопазването и семейството, докладчик: г-жа Christine McCafferty, док. 11033, 27 септември 2006 г.
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и мъже и материали за безопасно инжектиране;

4. Приветства решителността на Комисията да разгледа специфичните нужди и 
изисквания на миграционното население за недискриминационен достъп до 
информация и превенция, лечение, грижи и подкрепа; 

5. Насърчава държавите-членки да продължат да разработват информационни и 
осведомителни кампании във връзка с общественото възприятие на ХИВ/СПИН и 
за предотвратяване на дискриминацията срещу хора, живеещи с ХИВ/СПИН; 
приканва държавите-членки да забранят дискриминацията срещу хора, живеещи с 
ХИВ/СПИН, по-специално в сектора на услугите (например по отношение на 
застрахователната дейност, банковите услуги и здравните грижи);

6. Приканва държавите-членки да включат в своето определение на уврежданията 
хората, живеещи с ХИВ/СПИН, от момента на диагностирането им, за да може те 
да бъдат включени в приложното поле на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 
ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите1 и следователно да бъдат защитени от дискриминация на 
работното място на основание на тяхното заразяване с ХИВ/СПИН и да получат 
подходящо настаняване на работното си място; 

7. Приканва държавите-членки да поощряват на международно ниво премахването на 
ограниченията върху правото на пътуване и местожителството за хора, живеещи с 
ХИВ/СПИН, тъй като те представляват дискриминация;

8. Приканва държавите-членки да приложат изцяло Директива 2002/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандартите за качество и 
безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 
2001/83/EО, по специално по отношение на систематичната проверка за ХИВ на 
дарената кръв; приканва държавите-членки и съседните страни да не 
дискриминират срещу хомосексуалните и бисексуалните лица като им забраняват 
да даряват кръв.

  
1 Член 5 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета.


