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Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. griežtai smerkia visų rūšių 

diskriminaciją, įskaitant diskriminaciją dėl 

rasės, religijos, kastos ir panašių paveldėto 

statuso sistemų, seksualinės orientacijos ir 

lytinės tapatybės, negalios ar bet kokio kito 

statuso; yra susirūpinęs dėl daugybės 

rasizmo, ksenofobijos ir kitų rūšių 

nepakantos apraiškų, taip pat dėl 

nepakankamo politinio atstovavimo 

pažeidžiamiausioms grupėms, pavyzdžiui, 

etninėms, kalbinėms ir religinėms 

mažumoms, neįgaliesiems, LGBTI 

bendruomenei, moterims ir vaikams; ragina 

ES stiprinti pastangas panaikinti visų rūšių 

be išimties diskriminaciją ir didinti 

informuotumą, puoselėti tolerancijos ir 

įtraukties kultūrą ir užtikrinti specialią 

pažeidžiamiausių grupių apsaugą, šiuo 

tikslu pasitelkiant dialogus žmogaus teisių 

klausimais ir politinius dialogus, ES 

delegacijų atliekamą darbą ir viešąją 

diplomatiją; ragina visas šalis užtikrinti, 

kad jų atitinkamos institucijos jų 

jurisdikcijai priskiriamose srityse suteiktų 

veiksmingą teisinę apsaugą; pabrėžia 

švietimo strategijų rengimo mokyklose 

53. griežtai smerkia visų rūšių 

diskriminaciją, įskaitant diskriminaciją dėl 

rasės, religijos, kastos ir panašių paveldėto 

statuso sistemų, seksualinės orientacijos ir 

lytinės tapatybės, lyties raiškos, lytinių 

požymių, negalios ar bet kokio kito statuso; 

yra susirūpinęs dėl daugybės rasizmo, 

ksenofobijos ir kitų rūšių nepakantos 

apraiškų, taip pat dėl nepakankamo 

politinio atstovavimo pažeidžiamiausioms 

grupėms, pavyzdžiui, etninėms, kalbinėms 

ir religinėms mažumoms, neįgaliesiems, 

LGBTI bendruomenei, moterims ir 

vaikams; ragina ES stiprinti pastangas 

panaikinti visų rūšių be išimties 

diskriminaciją ir didinti informuotumą, 

puoselėti tolerancijos ir įtraukties kultūrą ir 

užtikrinti specialią pažeidžiamiausių grupių 

apsaugą, šiuo tikslu pasitelkiant dialogus 

žmogaus teisių klausimais ir politinius 

dialogus, ES delegacijų atliekamą darbą ir 

viešąją diplomatiją; ragina visas šalis 

užtikrinti, kad jų atitinkamos institucijos jų 

jurisdikcijai priskiriamose srityse suteiktų 

veiksmingą teisinę apsaugą; pabrėžia 

švietimo strategijų rengimo mokyklose 
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svarbą, siekiant didinti vaikų 

informuotumą ir suteikti jiems priemones, 

kurių reikia visų formų diskriminacijai 

nustatyti; 

svarbą, siekiant didinti vaikų 

informuotumą ir suteikti jiems priemones, 

kurių reikia visų formų diskriminacijai 

nustatyti; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 

srityje ataskaita 

(2018/2098(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. smerkia savavališką LGBTI 

asmenų sulaikymą, kankinimą, 

persekiojimą ir žudymą; pripažįsta, kad 

seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė gali 

būti didesnės diskriminacijos, smurto ir 

baudžiamojo persekiojimo rizikos 

priežastis; pažymi, kad daugelyje pasaulio 

šalių LGBTI asmenys dėl savo seksualinės 

orientacijos tebėra persekiojami ir patiria 

smurtą; smerkia pažeidimus, vykdomus 

moterų ir mažumų grupių atžvilgiu, kuriais 

pažeidžiama pagrindinė teisė į kūno 

neliečiamybę ir tapatybę, pvz., moters 

lytinių organų žalojimą ir interseksualių 

asmenų lytinių organų žalojimą; pažymi, 

kad 72 šalyse vis dar kriminalizuojami tos 

pačios lyties santykiai ir kad 13 iš šių šalių 

jie traktuojami kaip nusikaltimas, už kurį 

baudžiama mirties bausme; primygtinai 

ragina šias valstybes nedelsiant pakeisti 

savo teisės aktus; palankiai vertina ES 

pastangas stiprinti LGBTI asmenų teises ir 

didinti jų teisinę apsaugą; primygtinai 

ragina ES delegacijas ir valstybių narių 

ambasadas visapusiškai įgyvendinti ES 

57. smerkia savavališką LGBTI 

asmenų sulaikymą, kankinimą, 

persekiojimą ir žudymą; pripažįsta, kad 

seksualinė orientacija, lytinė tapatybė, 

lyties raiška ir lytiniai požymiai gali būti 

didesnės diskriminacijos, smurto ir 

persekiojimo rizikos priežastis; pažymi, 

kad daugelyje pasaulio šalių LGBTI 

asmenys dėl savo seksualinės orientacijos, 

lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lytinių 

požymių tebėra persekiojami ir patiria 

smurtą; smerkia pažeidimus, vykdomus 

moterų ir mažumų grupių atžvilgiu, kuriais 

pažeidžiama pagrindinė teisė į kūno 

neliečiamybę ir tapatybę, pvz., moters 

lytinių organų žalojimą ir interseksualių 

asmenų lytinių organų žalojimą; pažymi, 

kad šiuo metu pasaulyje tik dvi šalys 

draudžia medicinos požiūriu nebūtinus 

interseksualių vaikų gydymo būdus ir 

operacijas; primygtinai ragina kitas šalis 

pakeisti savo teisės aktus ir užtikrinti 

apsaugą nuo interseksualių asmenų lyties 

organų žalojimo; pažymi, kad 72 šalyse 

vis dar kriminalizuojami tos pačios lyties 
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gaires dėl LGBTI asmenų; ragina Komisiją 

šiuo tikslu kasmet teikti Tarybos išvadų 

įgyvendinimo ataskaitas; pažymi, kad, 

atsižvelgiant į 2016–2020 m. Lyčių 

lygybės veiksmų plano (angl. GAP II) 

pirmųjų metų vertinimą, tik trečdalis 

delegacijų propagavo LGBTI teises; 

santykiai ir kad 13 iš šių šalių jie 

traktuojami kaip nusikaltimas, už kurį 

baudžiama mirties bausme; primygtinai 

ragina šias valstybes nedelsiant pakeisti 

savo teisės aktus; pažymi, kad daugelyje 

šalių teisiškas lyties pripažinimas yra 

neįmanomas, o jei įmanomas, tai tik kaip 

patologija ir (arba) dėl sterilizavimo 

reikalavimo, ir primygtinai ragina šias 

valstybes leisti teisiškai pripažinti lytį 

remiantis laisvo apsisprendimo teise; 
palankiai vertina ES pastangas stiprinti 

LGBTI asmenų teises ir didinti jų teisinę 

apsaugą; primygtinai ragina ES delegacijas 

ir valstybių narių ambasadas visapusiškai 

įgyvendinti ES gaires dėl LGBTI asmenų; 

ragina Komisiją šiuo tikslu kasmet teikti 

Tarybos išvadų įgyvendinimo ataskaitas; 

pažymi, kad, atsižvelgiant į 2016–2020 m. 

Lyčių lygybės veiksmų plano (angl. GAP 

II) pirmųjų metų vertinimą, tik trečdalis 

delegacijų propagavo LGBTI teises; 

Or. en 

 

 


