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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii
în propunerea de rezoluţie:

A. întrucât progresul recent înregistrat în tratarea HIV/SIDA şi reducerea finanţărilor pentru
prevenirea acestei boli au contribuit la accentuarea comportamentului nesigur şi, în 
consecinţă, la creşterea numărului de noi infectări cu virusul HIV; potrivit EuroHIV, 
23 620 de cazuri nou diagnosticate de infectare cu HIV au fost raportate în Uniunea 
Europeană în 2005, iar rata cazurilor nou diagnosticate de infectare cu HIV raportate 
aproape s-a dublat din 1998;

B. întrucât, în ciuda numărului crescut de infectări cu HIV, scăderea constantă a numărului 
de cazuri de SIDA diagnosticate în ultimii ani a continuat şi în 2005, cu mai puţin de 
jumătate din numărul cazurilor diagnosticate în 2005 în comparaţie cu 1998;

C. întrucât o mare parte a infecţiilor cu HIV rămân nediagnosticate – în Regatul Unit, de 
exemplu, se estimează că o treime din persoanele infectate cu HIV nu ştiu că sunt 
seropozitive şi este posibil să afle acest lucru numai după ce sunt afectate de boli legate 
de HIV/SIDA1;

D. întrucât persoanele cu HIV/SIDA sunt supuse unei serii întregi de prejudecăţi şi 
discriminări în viaţa privată sau profesională;

E. întrucât, în conformitate cu Eurobarometrul 2006 privind prevenirea SIDA, 54 % din 
populaţia UE-25 crede sau este convinsă că SIDA se poate lua sărutând pe gură o 
persoană care are SIDA sau care este seropozitivă, iar 42 % cred sau sunt convinşi că se 
pot infecta bând dintr-un pahar care tocmai a fost utilizat de o persoană care are SIDA 
sau care este seropozitivă;

1. îndeamnă statele membre care nu colectează date naţionale despre HIV/SIDA să creeze 
un sistem eficient de raportare a cazurilor de HIV/SIDA;

2. încurajează statele membre să permită accesul liber şi extins la testul HIV şi să distribuie 
informaţii, în special grupurilor cu risc crescut şi tinerilor, privind testarea voluntară şi 
consilierea;

3. încurajează statele membre să faciliteze accesul la mijloacele primare de prevenire la cele 
mai mici costuri posibile, de exemplu accesul la prezervative masculine şi feminine şi la 
echipamente sigure pentru injectare;

4. salută hotărârea Comisiei de a aborda nevoile şi cerinţele speciale ale populaţiei 
migratoare cu scopul de a asigura un acces nediscriminatoriu la informare şi prevenire, 
tratament, îngrijire şi sprijin; 

  
1 HIV/SIDA în Europa, Consiliul Europei, Comisia pentru afaceri sociale, medicale şi familiale, raportor: 
Christine McCafferty, doc. 11033, 27 septembrie 2006.
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5. încurajează statele membre să dezvolte în continuare campanii de informare şi de 
conştientizare pentru a aborda imaginea publică despre HIV/SIDA şi să prevină 
discriminarea în rândul persoanelor cu HIV/SIDA; îndeamnă statele membre să interzică 
discriminarea persoanelor cu HIV/SIDA, în special în sectorul servicii (de exemplu, cu 
privire la asigurări, servicii bancare şi medicale);

6. îndeamnă statele membre să includă persoanele cu HIV/SIDA, din momentul 
diagnosticării, în definiţia proprie a handicapului, astfel încât statutul acestor persoane să 
fie reglementat de Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 
muncă şi ocuparea forţei de muncă1 şi, prin urmare, acestea să fie protejate împotriva 
discriminării la locul de muncă din cauză că au HIV/SIDA şi să li se ofere o instalare
rezonabilă la locul de muncă; 

7. îndeamnă statele membre să promoveze la nivel internaţional abolirea restricţiilor privind 
deplasarea şi dreptul de reşedinţă al persoanelor cu HIV/SIDA, deoarece constituie 
discriminare;

8. îndeamnă statele membre să pună integral în aplicare Directiva 2002/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea 
standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi 
distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 
2001/83/CE, în special cu privire la depistarea sistematică a prezenţei virusului HIV în
donaţiile de sânge; îndeamnă statele membre şi ţările învecinate să nu discrimineze 
homosexualii, lesbienele şi persoanele bisexuale, interzicându-le să doneze sânge.

  
1 Articolul 5 al Directivei 2000/78/CE a Consiliului.


