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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. Billi progress riċenti fit-trattament ta' l-HIV/AIDS, flimkien ma' nuqqas ta’ ffinanzjar tal-
prevenzjoni, ikkontribwixxa għal żieda f’imġieba ħażina u għalhekk f’numri li qed jikbru 
ta’ infezzjonijiet ġodda ta’ l-HIV; Skond l-EuroHIV, fl-Unjoni Ewropea fl-2005 kienu 
ġew rrappurtati li nstabu 23 620 każ ġdid ta' infezzjonijiet ta’ l-HIV, u r-rata ta' każijiet 
ġodda misjuba ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV li kienet rrappurtata kienet kważi rduppjat mill-
1998,

B. Billi minkejja n-numru li żdied ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV, tnaqqis stabbli fin-numru ta’ 
każijiet ta’ l-AIDS li nstab f’dawn l-aħħar snin, kompla fl-2005, b’nofs inqas tan-numru 
ta’ każijiet misjuba fl-2005 meta mqabbel ma’ l-1998,

C. Billi proporzjon kbir ta’ infezzjonijiet ta’ l-HIV baqgħu ma nstabux – fir-Renju Unit 
perezempju, hu stmat li terz tal-persunu bl-HIV ma jafux bis-serostatus tagħhom u 
x’aktarx jiskopruh ladarba jomordu b’mard relatat ma’ l-HIV/AIDS1,

D. Billi n-nies li jgħixu bl-HIV/AIDS huma suġġetti għal varjetà ta’ preġudizzji u 
diskriminazzjoni, fil-ħajja tagħhom kemm privata kif ukoll professjonali,

E. Billi skond l-Eurobarometre ta’ l-2006 dwar il-prevenzjoni ta’ l-AIDS, 54% tal-
popolazzjoni ta’ l-UE-25 jemmnu jew huma konvinti li l-AIDS tittieħed mill-bews fuq il-
ħalq ta’ xi ħadd li għandu l-AIDS jew ta’ xi ħadd li l-HIV tiegħu tirriżulta pożittiva, u 
42% jemmnu jew huma konvinti li huwa possibbli li tiġi infettat billi tixrob mill-istess 
tazza li tkun għadha kif intużat minn xi ħadd li għandu l-AIDS jew minn xi ħadd li l-HIV 
tiegħu tirriżulta pożittiva,

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri li ma jiġbrux dejta nazzjonali dwar l-HIV/AIDS biex 
jiżviluppaw sistema effettiva ta’ rappurtar tal-każijiet ta’ l-HIV/AIDS;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu aċċess b’xejn u mifrux għal ittestjar ta’ l-HIV u 
biex jinfurmaw, speċjalment lill-gruppi b’riskju għoli u liż-żgħażagħ, dwar ittestjar u li 
jieħdu pariri b’mod volontarju;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-aċċess għal mezzi ta’ prevenzjoni primarja 
bl-inqas prezz possibbli, pereżempju aċċess għal kondoms ta' l-irġiel u tan-nisa u għal 
tagħmir ta' tilqim sikur; 

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza bżonnijiet u 
rekwiżiti speċjali ta’ popolazzjoni migranti għal aċċess mhux diskriminatorju għal 
informazzjoni u prevenzjoni, trattament, kura u appoġġ; 

  
1 HIV/AIDS fl-Ewropa, Kunsill ta’ l-Ewropa, Kumitat għall-Affarijiet Soċjali, tas-Saħħa u tal-Familja, 
rapporteur: Sra Christine McCafferty, dok. 11033, 27 Settembru 2006.
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5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżviluppaw aktar kampanji ta’ informazzjoni u ta’ 
kuxjenza biex jindirizzaw il-perċezzjoni pubblika ta’ l-HIV/AIDS u jipprevjenu 
diskriminazzjon kontra nies affettwati mill-HIV/AIDS; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jipprojbixxu d-diskriminazzjoni kontra nies affettwati mill-HIV/AIDS, b’mod partikulari 
fis-settur tas-servizzi (pereżempju fir-rigward ta’ assikurazzjoni, ta’ servizzi bankarji u ta’ 
kura tas-saħħa);

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex mill-mument tad-dijanjożi, nies affettwati mill-HIV/AIDS 
jiġu nkużi fid-definizzjoni tagħhom ta’ diżabilità sabiex huma jkunu koperti mid-
Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għal trattament indaqs fl-impieg u fix-xogħol1 u għalhekk ikunu mħarsa mid-
diskriminazzjoni fuq ix-xogħol fuq il-bażi ta’ l-istejtus tagħhom ta’ l-HIV/AIDS u jiġu 
pprovduti b’akkomodazzjoni raġonevoli fil-post tax-xogħol tagħhom;  

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu fuq livell internazzjonali t-tneħħija ta’ 
restrizzjonijiet ta’ l-ivvjaġġar u tar-residenza għal nies affettwati mill-HIV/AIDS, peress 
li dawn ir-restrizzjonijiet jikkonstitwixxu diskriminazzjoni;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw bi sħiħ id-Direttiva 2002/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards ta' 
kwalità u sikurezza għall-ġbir, l-ittestjar, l-ipproċessar, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta' 
demm tal-bniedem u komponenti tad-demm u temenda d-Direttiva 2001/83/KE, b’mod 
partikulari fir-rigward ta’ skrining ta’ l-HIV b’mod sistematiku tad-donazzjonijiet tad-
demm; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-pajjiżi viċin biex ma jiddiskriminawx kontra 
persuni homosesswali u bisesswali billi jinżammu milli ma jagħtux demm.

  
1 Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE.


