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53. határozottan elítéli a hátrányos 

megkülönböztetés minden formáját, többek 

között a faji származáson, valláson, 

kaszton vagy az öröklött státusz hasonló 

rendszerein, szexuális irányultságon és 

nemi önazonosításon, fogyatékosságon 

vagy bármely más állapoton alapuló 

megkülönböztetést; riadalommal tölti el a 

rasszizmus, idegengyűlölet és az 

intolerancia más formáinak számos 

megnyilvánulása, valamint a 

legkiszolgáltatottabb csoportok – például 

etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek,  

fogyatékossággal élő emberek, az LMBTI-

közösség, a nők és a gyermekek – politikai 

képviseletének hiánya; felhívja az EU-t, 

hogy fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy a megkülönböztetés valamennyi 

formáját kivétel nélkül felszámolja, 

valamint előmozdítsa a tudatosságot, a 

tolerancia és a befogadás kultúrájának 

kialakulását, továbbá a 

legkiszolgáltatottabb csoportok speciális 

védelmét emberi jogi és politikai 

párbeszédek, az uniós küldöttségek 

munkája és a társadalmi diplomácia révén; 

53. határozottan elítéli a hátrányos 

megkülönböztetés minden formáját, többek 

között a faji származáson, valláson, 

kaszton vagy az öröklött státusz hasonló 

rendszerein, szexuális irányultságon és 

nemi önazonosításon,  a nemi 

önkifejezésen, a nemi jellemzőkön, 

fogyatékosságon vagy bármely más 

állapoton alapuló megkülönböztetést; 

riadalommal tölti el a rasszizmus, 

idegengyűlölet és az intolerancia más 

formáinak számos megnyilvánulása, 

valamint a legkiszolgáltatottabb csoportok 

– például etnikai, nyelvi és vallási 

kisebbségek,  fogyatékossággal élő 

emberek, az LMBTI-közösség, a nők és a 

gyermekek – politikai képviseletének 

hiánya; felhívja az EU-t, hogy fokozza arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

megkülönböztetés valamennyi formáját 

kivétel nélkül felszámolja, valamint 

előmozdítsa a tudatosságot, a tolerancia és 

a befogadás kultúrájának kialakulását, 

továbbá a legkiszolgáltatottabb csoportok 

speciális védelmét emberi jogi és politikai 

párbeszédek, az uniós küldöttségek 
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felhívja az összes országot annak 

biztosítására, hogy joghatóságuk területén 

az illetékes intézményeik hatékony 

jogvédelmet nyújtsanak; rámutat arra, hogy 

oktatási stratégiákat kell kidolgozni az 

iskolákban annak érdekében, hogy növelni 

lehessen a tudatosságot a gyermekek 

körében, és el lehessen őket látni a 

megkülönböztetés valamennyi formájának 

felismeréséhez szükséges eszközökkel; 

munkája és a társadalmi diplomácia révén; 

felhívja az összes országot annak 

biztosítására, hogy joghatóságuk területén 

az illetékes intézményeik hatékony 

jogvédelmet nyújtsanak; rámutat arra, hogy 

oktatási stratégiákat kell kidolgozni az 

iskolákban annak érdekében, hogy növelni 

lehessen a tudatosságot a gyermekek 

körében, és el lehessen őket látni a 

megkülönböztetés valamennyi formájának 

felismeréséhez szükséges eszközökkel; 

Or. en 
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57. elítéli az LMBTI-személyek 

önkényes letartóztatását, kínzását, 

üldözését és meggyilkolását; elismeri, hogy 

a szexuális irányultság és a nemi identitás 

növelheti a megkülönböztetés, az erőszak 

és az üldöztetés kockázatát; megjegyzi, 

hogy az LMBTI-személyek a világ számos 

országában még mindig üldöztetésnek és 

erőszaknak vannak kitéve szexuális 

irányultságuk miatt; elítéli a nőkkel és a 

kisebbségi csoportokhoz tartozó 

személyekkel szemben alkalmazott 

erőszakot, ami sérti a testi integritáshoz és 

identitáshoz fűződő alapvető jogokat – e 

jogsértések közé tartozik például a női 

nemi szervek megcsonkítása és az 

interszexuális személyek nemi szerveinek 

megcsonkítása; megjegyzi, hogy 72 

országban az azonos neműek kapcsolata 

még mindig bűncselekménynek számít, és 

ezek közül 13 országban halálbüntetéssel 

sújtják; sürgeti ezen államokat, hogy 

haladéktalanul módosítsák jogszabályaikat; 

üdvözli az LMBTI-személyek jogainak 

előmozdítása és jogi védelme érdekében  

57. elítéli az LMBTI-személyek 

önkényes letartóztatását, kínzását, 

üldözését és meggyilkolását; elismeri, hogy 

a szexuális irányultság, a nemi identitás, a 

nemi önkifejezés és a nemi jellemzők 

növelhetik a megkülönböztetés, az erőszak 

és az üldöztetés kockázatait; megjegyzi, 

hogy az LMBTI-személyek a világ számos 

országában még mindig üldöztetésnek és 

erőszaknak vannak kitéve a szexuális 

irányultságuk, nemi identitásuk, nemi 

önkifejezésük és nemi jellemzőik miatt; 

elítéli a nőkkel és a kisebbségi 

csoportokhoz tartozó személyekkel 

szemben alkalmazott erőszakot, ami sérti a 

testi integritáshoz és identitáshoz fűződő 

alapvető jogokat – e jogsértések közé 

tartozik például a női nemi szervek 

megcsonkítása és az interszexuális 

személyek nemi szerveinek megcsonkítása; 

megjegyzi, hogy a világon jelenleg 

mindössze két országban tiltják meg, hogy 

az interszexuális csecsemőkön orvosi 

szempontból szükségtelen kezeléseket és 

műtéteket végezzenek; sürgeti a többi 
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az EU által tett erőfeszítéseket; sürgeti az 

uniós küldöttségeket és a tagállamok 

nagykövetségeit, hogy teljes körűen hajtsák 

végre az LMBTI-személyekre vonatkozó 

uniós iránymutatásokat, felhívja a 

Bizottságot, hogy e célból készítsen éves 

jelentést a Tanács következtetéseinek 

végrehajtásáról; megjegyzi, hogy a nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó, 2016–

2020 közötti cselekvési terv végrehajtása 

első évének értékelése szerint a 

küldöttségek csupán egyharmada 

mozdította elő az LMBTI-személyek 

emberi jogait; 

országot, hogy változtassák meg 

jogszabályaikat és nyújtsanak védelmet az 

interszexuális nemi szervek 

megcsonkítása ellen; megjegyzi, hogy 72 

országban az azonos neműek kapcsolata 

még mindig bűncselekménynek számít, és 

ezek közül 13 országban halálbüntetéssel 

sújtják; sürgeti ezen államokat, hogy 

haladéktalanul módosítsák jogszabályaikat; 

megjegyzi, hogy a nemet számos 

országban nem lehet, vagy csupán 

betegségnek nyilvánítva és/vagy a 

sterilizálás követelménye mellett lehet 

jogilag elismertetni, és sürgeti ezeket az 

államokat, hogy tegyék lehetővé a nem 

önrendelkezés alapján történő jogi 

elismerését; üdvözli az LMBTI-személyek 

jogainak előmozdítása és jogi védelme 

érdekében  az EU által tett erőfeszítéseket; 

sürgeti az uniós küldöttségeket és a 

tagállamok nagykövetségeit, hogy teljes 

körűen hajtsák végre az LMBTI-

személyekre vonatkozó uniós 

iránymutatásokat, felhívja a Bizottságot, 

hogy e célból készítsen éves jelentést a 

Tanács következtetéseinek végrehajtásáról; 

megjegyzi, hogy a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó, 2016–2020 

közötti cselekvési terv végrehajtása első 

évének értékelése szerint a küldöttségek 

csupán egyharmada mozdította elő az 

LMBTI-személyek emberi jogait; 

Or. en 

 

 


