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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā sasniegumi HIV/AIDS ārstēšanā, kā arī finansējuma samazināšanās profilakses 
pasākumiem ir veicinājuši to, ka cilvēki biežāk izturas nepiesardzīgi un HIV inficēšanās 
gadījumu skaits aizvien pieaug; saskaņā ar EuroHIV datiem Eiropas Savienībā 
2005. gadā tika reģistrēti 23 620 diagnosticēti inficēšanās ar HIV gadījumi un jaunu HIV 
infekcijas diagnožu skaits ir gandrīz dubultojies kopš 1998. gada;

B tā kā, neraugoties uz HIV infekciju skaita pieaugumu, pēdējos gados raksturīgā 
diagnosticēto AIDS gadījumu skaita stabilā samazināšanās ir turpinājusies arī 2005. gadā, 
diagnosticējot mazāk nekā pusi saslimšanas gadījumu 2005. gadā salīdzinājumā ar 
1998. gadu;

C. tā kā liela daļa HIV inficēšanās gadījumu paliek neatklāti, piemēram, ir aprēķināts, ka 
Apvienotajā Karalistē viena trešdaļa cilvēku, kam ir HIV, nezina par savu inficēšanos un, 
visticamāk, to atklās, tikai saslimstot ar kādu no slimībām, kas saistītas ar HIV/AIDS1;

D. tā kā cilvēki ar HIV/AIDS cieš no dažāda veida aizspriedumiem un diskriminācijas gan 
privātā, gan profesionālā jomā;

E. tā kā 2006. gada Eirobarometra pārskats par AIDS profilaksi vēsta, ka 54 % no ES–25 
iedzīvotājiem tic vai ir pārliecināti, ka AIDS var dabūt, skūpstoties uz lūpām ar kādu, 
kam ir AIDS vai kas ir HIV pozitīvs, un 42 % tic vai ir pārliecināti, ka ar HIV var 
inficēties, dzerot no glāzes, no kuras tikko ir dzēris kāds, kam ir AIDS vai kas ir HIV 
pozitīvs;

1. mudina tās dalībvalstis, kuras neapkopo datus par HIV/AIDS valstī, izveidot efektīvu 
HIV/AIDS gadījumu uzskaites sistēmu;

2. mudina dalībvalstis nodrošināt bezmaksas un plaši pieejamas iespējas HIV noteikšanai un 
izplatīt informāciju par brīvprātīgām pārbaudēm un konsultācijām paaugstināta riska 
grupās un jauniešu vidū;

3. mudina dalībvalstis veicināt primāro profilakses līdzekļu pieejamību par viszemāko 
iespējamo cenu, piemēram, vīriešu un sieviešu prezervatīvu un drošu injicēšanās līdzekļu 
pieejamību;

4. atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību risināt jautājumus, kas saistīti ar imigrantu īpašajām 
vajadzībām un prasībām, lai vienlīdzīgi varētu piekļūt informācijai un profilakses 
iespējām, ārstēšanai, aprūpei un atbalstam; 

  
1 HIV/AIDS Eiropā, Eiropas Padomes Sociālo, veselības un ģimenes lietu komiteja, referente Christine 
McCafferty, doc.11033, 2006. gada 27. septembris
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5. mudina dalībvalstis pilnveidot informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas, lai 
lauztu pašreizējos priekšstatus par HIV/AIDS un novērstu to cilvēku diskrimināciju, kas 
dzīvo ar HIV/AIDS; mudina dalībvalstis aizliegt diskriminēt cilvēkus, kas dzīvo ar 
HIV/AIDS, jo īpaši saistībā ar pakalpojumu nozari (piemēram, apdrošināšanas, banku 
pakalpojumu un veselības aprūpes jomā);

6. mudina dalībvalstis no diagnozes brīža piešķirt invaliditāti cilvēkiem, kas dzīvo ar 
HIV/AIDS, lai uz viņiem attiektos Padomes 2000. gada 27. decembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju1, un tādējādi aizsargātu viņus no diskriminācijas darbavietā 
HIV/AIDS dēļ, un viņiem būtu nodrošināti pienācīgi darba apstākļi; 

7. mudina dalībvalstis starptautiskā līmenī veicināt ceļošanas un uzturēšanās ierobežojumu 
atcelšanu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS, jo tā ir diskriminācija;

8. mudina dalībvalstis pilnībā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvu 2002/98/EK, ar kuru nosaka kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz 
cilvēka asins un asins komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un 
izplatīšanu, kā arī groza Direktīvu 2001/83/EK, jo īpaši attiecībā uz sistemātisku nodoto 
asiņu pārbaudi saistībā ar HIV; mudina dalībvalstis un kaimiņvalstis nediskriminēt gejus, 
lesbietes un biseksuālus cilvēkus, aizliedzot viņiem būt asins donoriem.

  
1 Padomes Direktīvas 2000/78/EK 5. pants


