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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi pastaruoju metu pasiekus pažangos gydant ŽIV / AIDS ir sumažėjus prevencinių 
priemonių finansavimui, padaugėjo nesaugaus elgesio atvejų ir padidėjo naujų ŽIV 
infekcijų skaičius; AIDS epidemiologinės stebėsenos centro (angl. EuroHIV) 
duomenimis, Europos Sąjungoje 2005 m. buvo užregistruota 23 620 naujų ŽIV infekcijos 
atvejų, o tokių naujų infekcijos atvejų skaičius nuo 1998 m. beveik padvigubėjo, 

B. kadangi, nepaisant padidėjusio ŽIV infekcijų skaičiaus, nuolatinis pastaraisiais metais 
diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius toliau mažėjo ir 2005 m., o palyginti su 1998 
metais 2005 m. diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius beveik per pusę sumažėjo,

C. kadangi didelė dalis ŽIV infekcijos atvejų lieka nediagnozuota, pvz., manoma, kad 
Jungtinėje Karalystėje apie vienas trečdalis ŽIV sergančių žmonių nežino savo kraujo 
būklės ir ją sužino tik užsikrėtę su ŽIV / AIDS susijusioms ligomis1,

D. kadangi yra daugybė įvairių prietarų, susijusių su ŽIV / AIDS užsikrėtusiais asmenimis, 
taip pat  daug diskriminacijos jų asmeniniame ir profesiniame gyvenime,

E. kadangi pagal 2006 m. Eurobarometro duomenis dėl AIDS prevencijos, 54 proc. 25 ES 
šalių gyventojų mano arba yra įsitikinę, kad AIDS galima užsikrėsti bučiuojant į lūpas 
asmenį, kuris serga AIDS, arba kurio ŽIV yra teigiamas, o 42 proc. mano arba yra 
įsitikinę, kad galima užsikrėsti geriant iš stiklinės, kuria ką tik naudojosi AIDS sergantis 
asmuo, arba asmuo, turintis teigiamą ŽIV,

1. ragina tas valstybes nares, kurios nerenka nacionalinių duomenų, sukurti efektyvią ŽIV / 
AIDS infekcijos atvejų pranešimo sistemą;

2. skatina valstybes nares suteikti nemokamą bei plataus masto prieigą prie galimybės atlikti 
ŽIV tyrimus bei skleisti informaciją, ypač padidėjusios rizikos grupėms ir jaunimui, apie 
savanoriškus pasitikrinimus ir konsultacijas;

3. skatina valstybes nares kuo mažesnėmis išlaidomis palengvinti prieigą prie pagrindinių 
prevencijos priemonių, pvz., prieigą prie vyrams bei moterims skirtų prezervatyvų ir 
patikimų injekcijų atlikimo priemonių;

4. pritaria Komisijos pasiryžimui aptarti specialius migrantų poreikius ir reikalavimus 
suteikiant nediskriminuojamo pobūdžio prieigą prie informacijos ir prevencinio gydymo, 
rūpybos ir paramos; 

5. skatina valstybes nares toliau stiprinti informacines ir supratingumo didinimo 
kampanijas, skirtas visuomenės nuomonei apie ŽIV / AIDS keisti ir apsaugoti nuo ŽIV / 
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AIDS užsikrėtusių žmonių diskriminacijos; ragina valstybes nares uždrausti ŽIV / AIDS 
užsikrėtusių žmonių diskriminavimą, ypač paslaugų sektoriuje (pvz., draudimo, bankinių 
paslaugų ir sveikatos apsaugos  požiūriais);

6. ragina valstybes nares ŽIV / AIDS užsikrėtusius asmenis nuo pat diagnozavimo momento 
laikyti neįgaliais, kad jiems būtų taikoma 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
Nr. 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus2, siekiant apginti nuo diskriminacijos darbe dėl ŽIV / AIDS bei suteikiant 
jiems tinkamas sąlygas darbo vietoje;  

7. ragina valstybes nares tarptautiniu lygiu skatinti panaikinti kelionių bei gyvenimo tam 
tikroje vietoje apribojimus, taikomus ŽIV / AIDS užsikrėtusiems  asmenims, nes tai yra 
diskriminacija;

8. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą, nustatančią žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, 
ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies 
pakeičiančią Direktyvą 2001/83/EB, ypač kai tai susiję su sistemingais surinkto kraujo 
tyrimais dėl ŽIV. Ragina valstybes nares bei kaimynines šalis nediskriminuoti gėjų, 
lesbiečių ir biseksualios orientacijos asmenų uždraudžiant jiems būti kraujo donorais. 

  
2 Tarybos direktyvos 2000/78/EB 5 straipsnis.


