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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že pokrok v léčbě HIV/AIDS spolu s poklesem financování 
preventivních opatření přispěl k nárůstu rizikového chování a v důsledku toho ke zvýšení 
počtu nově infikovaných virem HIV; podle údajů EuroHIV bylo v roce 2005 v Evropské 
unii ohlášeno 23 620 nově diagnostikovaných případů infekce virem HIV a míra růstu 
nově diagnostikovaných případů infekce HIV se od roku 1998 téměř zdvojnásobila,

B. vzhledem k tomu, že navzdory zvýšení počtu osob infikovaných virem HIV pokračoval 
v roce 2005 stabilní pokles počtu osob s onemocněním AIDS zaznamenaný v posledních 
letech, přičemž počet případů v roce 2005 byl oproti roku 1998 méně než poloviční,

C. vzhledem k tomu, že infekce virem HIV v mnoha případech není diagnostikována – např. 
ve Spojeném království si podle odhadů jedna třetina osob infikovaných virem HIV není 
své nákazy vědoma a pravděpodobně ji zjistí až poté, kdy onemocní nemocí související 
s HIV/AIDS1,

D. vzhledem k tomu, že osoby žijící s HIV/AIDS jsou oběťmi nejrůznějších předsudků a 
diskriminace v soukromém i pracovním životě,

E. vzhledem k tomu, že Eurobarometr o prevenci AIDS v roce 2006 ukázal, že se 54 % 
obyvatel EU-25 domnívá či je přesvědčeno, že virem HIV je možné se infikovat líbáním 
na ústa osoby s AIDS nebo HIV pozitivní osoby a 45 % obyvatel se domnívá či je 
přesvědčeno, že virem HIV je možné se infikovat pitím ze sklenice, kterou právě použila 
osoba s AIDS nebo HIV pozitivní osoba,

1. naléhavě žádá členské státy, které neshromažďují vnitrostátní údaje o HIV/AIDS, aby 
vytvořily účinný systém oznamování případů HIV/AIDS;

2. vyzývá členské státy k tomu, aby poskytovaly bezplatný a široký přístup k testování HIV 
a aby šířily informace o testování a nabízely poradenství zejména vysoce rizikovým 
skupinám a mladým lidem;

3. vyzývá členské státy k tomu, aby usnadnily přístup za nejnižší možné náklady 
k prostředkům primární prevence, jako jsou například  mužské a ženské kondomy a 
bezpečné injekční jehly;

4. vítá odhodlání Komise zabývat se zvláštními potřebami a požadavky migrující populace, 
pokud jde o nediskriminující přístup k informacím, prevenci, léčbě, péči a podpoře; 

5. vybízí členské státy k tomu, aby dále rozvíjely informační a osvětové kampaně zaměřené 
  

1 HIV/AIDS v Evropě, Rada Evropy, Výbor pro sociální věci, zdraví a rodinu, zpravodajka:  Christine 
McCafferty, doc. 11033, 27. září 2006.
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na vnímání HIV/AIDS veřejností a na prevenci diskriminace osob žijících s HIV/AIDS; 
naléhavě žádá členské státy, aby zakázaly diskriminaci osob žijících s HIV/AIDS, 
zejména v odvětví služeb (například pokud jde o pojištění, bankovní služby a zdravotní 
péči);

6. naléhavě žádá členské státy, aby začlenily osoby žijící s HIV/AIDS do své definice 
zdravotního postižení počínaje chvílí, kdy je u nich nákaza diagnostikována, aby se na ně 
vztahovala směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1, a byly tak chráněny před 
diskriminací v práci na základě svého statutu osoby s HIV/AIDS a byla jim poskytnuta 
přiměřená úprava; 

7. naléhavě žádá členské státy, aby na mezinárodní úrovni prosazovaly zrušení omezení  
vztahujících se na osoby žijící s HIV/AIDS při cestování a pobytu, neboť tato omezení 
jsou diskriminační;

8. naléhavě žádá členské táty, aby plně uplatňovaly směrnici 2002/98/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a 
bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a 
krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES, zejména pokud jde o 
systematický screening HIV v darované krvi; žádá členské státy a sousední země, aby 
nediskriminovaly homosexuály, lesbičky a bisexuály a nezakazovaly jim dárcovství krve.

  
1 Článek 5 směrnice Rady 2000/78/ES.


