
PA\649156PL.doc PE 384.282v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

WERSJA TYMCZASOWA
2006/2232(INI)

25.1.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią 
sąsiadujących w latach 2006-2009
(2006/2232(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Cashman



PA\649156PL.doc PE 384.282v01-002/4PA\649156PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\649156PL.doc PE 384.282v01-003/4PA\649156PL.doc

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ostatnie postępy w leczeniu HIV/AIDS oraz zmniejszenie funduszy 
na działania prewencyjne przyczyniły się do wzrostu ryzykownych zachowań, a w 
konsekwencji do wzrostu zakażeń wirusem HIV; według szacunków centrum EuroHIV w 
2005 r. w Unii Europejskiej zdiagnozowano 23,620 nowych przypadków zakażeń 
wirusem HIV, a od 1998 r. liczba nowo zgłoszonych przypadków prawie się podwoiła,

B. mając na uwadze, że w ostatnich latach, w tym w roku 2005, odnotowano stały spadek 
liczby zgłoszonych przypadków zachorowań na AIDS  pomimo zwiększonej liczby 
zakażeń wirusem HIV, przy czym w 2005 r. zdiagnozowano ponad połowę mniej 
przypadków zachorowań niż w roku 1998,

C. mając na uwadze, że duża liczba zakażeń wirusem HIV nie została dotychczas 
zdiagnozowana – na przykład w Wielkiej Brytanii szacunkowo jedna trzecia osób 
zakażonych wirusem HIV nie wie o tym i najprawdopodobniej dowie się dopiero, gdy 
wystąpią u nich choroby związane z HIV/AIDS 1,

D. mając na uwadze, że ludzie żyjący z wirusem HIV/AIDS są przedmiotem uprzedzeń i 
dyskryminacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym,

E. mając na uwadze, że badania Eurobarometr na temat zapobiegania AIDS z lutego 2006 r. 
wykazało, że 54% populacji 25 państw członkowskich uważa lub jest przekonanych, że 
AIDS można się zarazić poprzez pocałunek w usta z osobą, która jest chora na AIDS lub 
jest nosicielem wirusa HIV, natomiast 42% uważa lub jest przekonanych, że zarazić się 
można pijąc z tej samej szklanki co osoba chora lub zakażona wirusem,

1. wzywa państwa członkowskie, które nie zbierają danych krajowych na temat HIV/AIDS, 
do stworzenia skutecznego systemu zgłaszania przypadków zachorowań na HIV/AIDS;

2. zachęca państwa członkowskie do stworzenia darmowego i powszechnego dostępu do 
ośrodków diagnostycznych wykonujących badania na obecność wirusa HIV oraz do 
upowszechniania informacji na temat dobrowolnych testów oraz porad lekarskich 
skierowanych w szczególności do grup wysokiego ryzyka oraz do ludzi młodych;

3. zachęca państwa członkowskie do ułatwienia jak najtańszego dostępu do podstawowych 
środków zapobiegania zakażeniu, na przykład dostępu do prezerwatyw dla kobiet i 
mężczyzn oraz bezpiecznych strzykawek;

4. z zadowoleniem przyjmuje determinację Komisji w dążeniu do zaspokojenia 
szczególnych wymagań i potrzeb imigrantów związanych z równym dostępem do 

  
1 HIV/AIDS w Europie, Rada Europy, Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, sprawozdawca: Christine 
McCafferty, dok. 11033, 27 września 2006 r.



PA\649156PL.doc PE 384.282v01-004/4PA\649156PL.doc

PL

informacji i prewencji, leczenia, opieki oraz wsparcia; 

5. zachęca państwa członkowskie do dalszego organizowania kampanii uwrażliwiających 
społeczeństwo mających na celu poprawę powszechnego postrzegania HIV/AIDS oraz 
zapobieganie dyskryminacji ludzi żyjących z HIV/AIDS; wzywa państwa członkowskie 
do wprowadzenia zakazu dyskryminacji ludzi żyjących z HIV/AIDS, w szczególności w 
sektorze usług (na przykład w ubezpieczeniach, usługach bankowych i służbie zdrowia);

6. wzywa państwa członkowskie do włączenia, już od momentu diagnozy, osób z 
HIV/AIDS do definicji grupy osób z niepełnosprawnością, tak aby obejmowała je 
dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz by osoby te były tym 
samym chronione przed dyskryminacją w pracy ze względu na fakt, że są nosicielami 
wirusa oraz aby miały odpowiednie udogodnienia w miejscu pracy;

7. wzywa państwa członkowskie do wspierania na szczeblu międzynarodowym zniesienia w 
stosunku do osób z HIV/AIDS ograniczeń związanych z podróżowaniem i miejscem 
zamieszkania, ponieważ są one dyskryminujące;

8. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/98/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy 
jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i 
dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE, w 
szczególności w odniesieniu do systematycznego badania dostaw krwi na obecność 
wirusa HIV; wzywa państwa członkowskie oraz państwa sąsiadujące do zaprzestania 
dyskryminacji gejów, lesbijek oraz osób biseksualnych poprzez zakaz oddawania krwi.


