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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker je nedavni napredek na področju zdravljenja virusa HIV/aidsa skupaj z zmanjšanjem 
finančnih sredstev za preprečevanje prispeval k povečanju nevarnega vedenja in s tem k 
povečanju števila novih okužb z virusom HIV; ker je bilo po podatkih Evropskega centra 
za epidemiološko spremljanje aidsa EuroHIV v Evropski uniji leta 2005 odkritih 23.620 
novih primerov okužbe z virusom HIV, delež na novo odkritih primerov okužbe z 
virusom HIV pa se je od leta 1998 skoraj podvojila,

B. ker se je v letu 2005 kljub povečanemu številu okužb z virusom HIV nadaljevalo stalno 
upadanje števila ugotovljenih primerov aidsa v zadnjih letih, in sicer je bilo število 
odkritih primerov leta 2005 v primerjavi z letom 1998 več kot za polovico manjše,

C. ker velik delež okužb z virusom HIV ostaja neodkrit – v Združenem kraljestvu npr. po 
ocenah ena tretjina ljudi z virusom HIV ne ve, ali so seropozitivni ali ne, in bodo to po 
vsej verjetnosti ugotovili, ko bodo zboleli za boleznijo, povezano z virusom 
HIV/aidsom1,

D. ker so ljudje, ki živijo z virusom HIV/aidsom, v svojem zasebnem in poklicnem življenju 
še vedno žrtve različnih predsodkov in diskriminacije,

E. ker na podlagi Evrobarometra o preprečevanju aidsa iz leta 2006 54 % prebivalstva EU-
25 verjame ali je prepričanih, da je aids mogoče dobiti s poljubljanjem na usta z nekom, 
ki ima aids ali ki je HIV-pozitiven, 42 % pa jih verjame ali je prepričanih, da se je 
mogoče okužiti s pitjem iz kozarca, ki ga je ravno malo pred tem uporabil nekdo, ki ima 
aids, ali nekdo, ki je HIV-pozitiven,

1. poziva tiste države članice, ki ne zbirajo nacionalnih podatkov o virusu HIV/aidsu, naj 
razvijejo učinkovit sistem poročanja o primerih virusa HIV/aidsa;

2. spodbuja države članice, naj zagotovijo prost in močno razširjen dostop do testiranja za 
virus HIV ter zlasti med močno ogroženimi skupinami ljudi in mladimi širijo informacije 
o prostovoljnem testiranju in svetovanju;

3. spodbuja države članice, naj olajšajo dostop do osnovnih sredstev za preprečevanje po 
najnižjih možnih cenah, npr. dostop do moških in ženskih kondomov ter varnega pribora 
za vbrizgavanje;

4. pozdravlja odločenost Komisije, da se bo posvetila posebnim potrebam in zahtevam 
migrantov po nediskriminacijskem dostopu do informacij, preprečevanja, zdravljenja, 
nege in podpore; 

  
1 HIV/AIDS in Europe, Svet Evrope, Odbor za socialne, zdravstvene in družinske zadeve, poročevalec: Christine 
McCafferty, dok. 11033, 27. september 2006.



PE 384.282v01-00 4/4 PA\649156SL.doc

SL

5. spodbuja države članice k nadaljnjemu razvoju informacijskih kampanj in kampanj 
ozaveščanja, s katerimi se bodo posvetile javni podobi virusa HIV/aidsa in preprečile 
diskriminacijo ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom; poziva države članice, naj 
prepovejo diskriminacijo ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, zlasti v storitvenem 
sektorju (npr. pri zavarovanjih, bančnih storitvah in zdravstvenem varstvu);

6. poziva države članice, naj v svojo opredelitev invalidnosti vključijo ljudi, ki živijo z 
virusom HIV/aidsom, od trenutka odkritja bolezni, da bo tudi zanje veljala Direktiva 
Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu1 ter bodo tako zaščiteni pred diskriminacijo pri delu na podlagi 
njihovega statusa glede virusa HIV/aidsa in bo zanje na delovnem mestu primerno 
poskrbljeno; 

7. poziva države članice, naj na mednarodni ravni spodbujajo odpravo potovalnih in 
bivalnih omejitev za ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, saj ti pomenijo 
diskriminacijo;

8. poziva države članice, naj v celoti izvajajo Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za 
zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in 
komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES, zlasti glede sistematskega 
presejalnega testiranja darovane krvi na prisotnost virusa HIV; poziva države članice in 
sosednje države, naj ne diskriminirajo gejev, lezbijk in biseksualnih ljudi s tem, da jim 
prepovejo darovati kri.

  
1 Člen 5 Direktive Sveta 2000/78/ES.
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