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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. fordømmer på det kraftigste alle 

former for forskelsbehandling, bl.a. på 

grundlag af race, kaste og lignende 

systemer med arvet status, køn, seksuel 

orientering, handicap eller anden status; er 

foruroliget over de mange udtryk for 

racisme, fremmedhad og andre former for 

intolerance og den manglende politisk 

repræsentation for de mest sårbare grupper, 

såsom etniske, sproglige og religiøse 

mindretal, personer med handicap, LGBTI-

samfundet, kvinder og børn; opfordrer EU 

til at styrke sin indsats for uden sondring at 

udrydde alle former for forskelsbehandling 

og fremme bevidsthed, en kultur præget af 

tolerance og inklusion og særlig 

beskyttelse af de mest sårbare grupper 

gennem menneskerettighedsdialoger og 

politiske dialoger, EU-delegationernes 

arbejde og offentligt diplomati; opfordrer 

alle lande til at sikre, at deres respektive 

institutioner yder effektiv retsbeskyttelse 

inden for deres jurisdiktioner; understreger 

betydningen af at udvikle 

uddannelsesstrategier i skolerne for at øge 

bevidstheden blandt børn og give dem de 

53. fordømmer på det kraftigste alle 

former for forskelsbehandling, bl.a. på 

grundlag af race, kaste og lignende 

systemer med arvet status, køn, seksuel 

orientering, kønsudtryk, 

kønskarakteristika, handicap eller anden 

status; er foruroliget over de mange udtryk 

for racisme, fremmedhad og andre former 

for intolerance og den manglende politisk 

repræsentation for de mest sårbare grupper, 

såsom etniske, sproglige og religiøse 

mindretal, personer med handicap, LGBTI-

samfundet, kvinder og børn; opfordrer EU 

til at styrke sin indsats for uden sondring at 

udrydde alle former for forskelsbehandling 

og fremme bevidsthed, en kultur præget af 

tolerance og inklusion og særlig 

beskyttelse af de mest sårbare grupper 

gennem menneskerettighedsdialoger og 

politiske dialoger, EU-delegationernes 

arbejde og offentligt diplomati; opfordrer 

alle lande til at sikre, at deres respektive 

institutioner yder effektiv retsbeskyttelse 

inden for deres jurisdiktioner; understreger 

betydningen af at udvikle 

uddannelsesstrategier i skolerne for at øge 
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nødvendige redskaber til at identificere alle 

former for forskelsbehandling; 

bevidstheden blandt børn og give dem de 

nødvendige redskaber til at identificere alle 

former for forskelsbehandling; 

Or. en 
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Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. fordømmer vilkårlig 

tilbageholdelse, tortur, forfølgelse og drab 

på LGBTI-personer; anerkender, at seksuel 

orientering og kønsidentitet kan øge 

risiciene for forskelsbehandling, vold og 

forfølgelse; bemærker, at LGBTI-personer 

i en række lande rundt om i verden stadig 

oplever forfølgelse og vold på grund af 

deres seksuelle orientering; fordømmer 

krænkelserne af kvinder og 

minoritetsgrupper, som er i strid med den 

grundlæggende ret til kropslig integritet og 

identitet, såsom kvindelig kønslemlæstelse 

og interkønnede kønslemlæstelser; 

bemærker, at forhold mellem personer af 

samme køn i 72 lande stadig betragtes som 

en lovovertrædelse, herunder 13 lande, 

hvor sådanne forhold straffes med 

dødsstraf; opfordrer indtrængende disse 

stater til øjeblikkeligt at ændre deres 

lovgivning; glæder sig over EU's 

bestræbelser på at forbedre rettighederne 

for og den juridiske beskyttelse af LGBTI-

personer; opfordrer indtrængende EU-

delegationerne og medlemsstaternes 

57. fordømmer vilkårlig 

tilbageholdelse, tortur, forfølgelse og drab 

på LGBTI-personer; anerkender, at seksuel 

orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og 

kønskarakteristika kan øge risiciene for 

forskelsbehandling, vold og forfølgelse; 

bemærker, at LGBTI-personer i en række 

lande rundt om i verden stadig oplever 

forfølgelse og vold på grund af deres 

seksuelle orientering, kønsidentitet, 

kønsudtryk og kønskarakteristika; 

fordømmer krænkelserne af kvinder og 

minoritetsgrupper, som er i strid med den 

grundlæggende ret til kropslig integritet og 

identitet, såsom kvindelig kønslemlæstelse 

og interkønnede kønslemlæstelser; 

bemærker, at der i øjeblikket kun er to 

lande i verden, der forbyder medicinsk 

unødvendige behandlinger og operationer 

på interkønnede spædbørn; opfordrer 

indtrængende andre lande til at ændre 

deres lovgivning og yde beskyttelse mod 

kønslemlæstelse af interkønnede; 

bemærker, at forhold mellem personer af 

samme køn i 72 lande stadig betragtes som 
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ambassader til fuldt ud at gennemføre EU's 

LGBTI-retningslinjer; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en årlig 

rapportering om gennemførelsen af Rådets 

konklusioner med henblik herpå; 

bemærker, at ifølge vurderingen af det 

første år af ligestillingshandlingsplanen 

2016-2020 (GAP II) gjorde en tredjedel af 

delegationerne en indsats for at fremme 

LGBTI-rettigheder; 

en lovovertrædelse, herunder 13 lande, 

hvor sådanne forhold straffes med 

dødsstraf; opfordrer indtrængende disse 

stater til øjeblikkeligt at ændre deres 

lovgivning; bemærker, at det i mange 

lande er umuligt eller kun muligt under 

patologiserende betingelser og/eller 

obligatorisk sterilisation at opnå en retlig 

kønsanerkendelse, og opfordrer 

indtrængende disse stater til at tillade 

retlig kønsanerkendelse på grundlag af 

selvbestemmelse; glæder sig over EU's 

bestræbelser på at forbedre rettighederne 

for og den juridiske beskyttelse af LGBTI-

personer; opfordrer indtrængende EU-

delegationerne og medlemsstaternes 

ambassader til fuldt ud at gennemføre EU's 

LGBTI-retningslinjer; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en årlig 

rapportering om gennemførelsen af Rådets 

konklusioner med henblik herpå; 

bemærker, at ifølge vurderingen af det 

første år af ligestillingshandlingsplanen 

2016-2020 (GAP II) gjorde en tredjedel af 

delegationerne en indsats for at fremme 

LGBTI-rettigheder; 

Or. en 

 

 


