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Ziņojums A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

(2018/2098(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. stingri nosoda visu veidu 

diskrimināciju, tostarp diskrimināciju 

rases, reliģijas, kastas un citu līdzīgu 

mantota statusa sistēmu, seksuālās 

orientācijas un dzimtiskās identitātes, 

invaliditātes vai jebkāda cita stāvokļa dēļ; 

pauž satraukumu par daudzajām rasisma, 

ksenofobijas un citu veidu neiecietības 

izpausmēm un to, ka politikā netiek 

pietiekami pārstāvētas vismazāk aizsargāto 

grupu, piemēram, etnisko, valodas un 

reliģisko minoritāšu, cilvēku ar invaliditāti, 

LGBTI kopienas, sieviešu un bērnu, 

intereses; aicina ES pastiprināt savus 

centienus izskaust visu veidu 

diskrimināciju, nepieļaujot izņēmumus, un 

ar cilvēktiesību un politiskajiem dialogiem, 

ES delegāciju darbu un publisko 

diplomātiju veicināt izpratni, iecietības un 

iekļautības kultūru un īpašu aizsardzību 

vismazāk aizsargātajām grupām; aicina 

visas valstis nodrošināt, ka to attiecīgās 

iestādes savā jurisdikcijā nodrošina 

efektīvu tiesisko aizsardzību; uzsver, ka ir 

svarīgi skolās izstrādāt izglītības 

stratēģijas, lai vairotu bērnu informētību un 

53. stingri nosoda visu veidu 

diskrimināciju, tostarp diskrimināciju 

rases, reliģijas, kastas un citu līdzīgu 

mantota statusa sistēmu, seksuālās 

orientācijas un dzimtiskās identitātes, 

dzimuma izpausmes, dzimumpazīmju, 
invaliditātes vai jebkāda cita stāvokļa dēļ; 

pauž satraukumu par daudzajām rasisma, 

ksenofobijas un citu veidu neiecietības 

izpausmēm un to, ka politikā netiek 

pietiekami pārstāvētas vismazāk aizsargāto 

grupu, piemēram, etnisko, valodas un 

reliģisko minoritāšu, cilvēku ar invaliditāti, 

LGBTI kopienas, sieviešu un bērnu, 

intereses; aicina ES pastiprināt savus 

centienus izskaust visu veidu 

diskrimināciju, nepieļaujot izņēmumus, un 

ar cilvēktiesību un politiskajiem dialogiem, 

ES delegāciju darbu un publisko 

diplomātiju veicināt izpratni, iecietības un 

iekļautības kultūru un īpašu aizsardzību 

vismazāk aizsargātajām grupām; aicina 

visas valstis nodrošināt, ka to attiecīgās 

iestādes savā jurisdikcijā nodrošina 

efektīvu tiesisko aizsardzību; uzsver, ka ir 

svarīgi skolās izstrādāt izglītības 
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nodrošinātu viņiem vajadzīgos līdzekļus 

visu veidu diskriminācijas atpazīšanai; 

stratēģijas, lai vairotu bērnu informētību un 

nodrošinātu viņiem vajadzīgos līdzekļus 

visu veidu diskriminācijas atpazīšanai; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

(2018/2098(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. nosoda LGBTI kopienas locekļu 

patvaļīgo aizturēšanu, spīdzināšanu, 

notiesāšanu un nogalināšanu; atzīst, ka 

seksuālā orientācija un dzimtiskā identitāte 

var palielināt diskriminācijas, vardarbības 

un vajāšanas risku; norāda, ka vairākās 

pasaules valstīs LGBTI kopienas locekļi 

joprojām tiek vajāti un pakļauti vardarbībai 

to seksuālās orientācijas dēļ; nosoda tiesību 

uz ķermeņa neaizskaramību pārkāpumus 

pret sievietēm, kā arī pret minoritāšu 

grupām, kas ir pamattiesību par ķermeņa 

neaizskaramību un identitāti pārkāpums, 

piemēram, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana un interseksuāļu dzimumorgānu 

kropļošana; norāda, ka 72 valstīs 

viendzimuma attiecības joprojām ir 

krimināli sodāmas, no tām 13 valstīs pat 

piemērojot nāvessodu; mudina šīs valstis 

nekavējoties veikt izmaiņas savos tiesību 

aktos; atzinīgi vērtē ES centienus palielināt 

LGBTI tiesības un tiesisko aizsardzību; 

mudina ES delegācijas un dalībvalstu 

vēstniecības pilnībā īstenot ES LGBTI 

pamatnostādnes; aicina Komisiju ik gadu 

57. nosoda LGBTI kopienas locekļu 

patvaļīgo aizturēšanu, spīdzināšanu, 

notiesāšanu un nogalināšanu; atzīst, ka 

seksuālā orientācija, dzimtiskā identitāte, 

dzimuma izpausme un dzimumpazīmes 
var palielināt diskriminācijas, vardarbības 

un vajāšanas risku; norāda, ka vairākās 

pasaules valstīs LGBTI kopienas locekļi 

joprojām tiek vajāti un pakļauti vardarbībai 

to seksuālās orientācijas, dzimtiskās 

identitātes, dzimuma izpausmes un 

dzimumpazīmju dēļ; nosoda tiesību uz 

ķermeņa neaizskaramību pārkāpumus pret 

sievietēm, kā arī pret minoritāšu grupām, 

kas ir pamattiesību par ķermeņa 

neaizskaramību un identitāti pārkāpums, 

piemēram, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana un interseksuāļu dzimumorgānu 

kropļošana; norāda, ka pašlaik tikai divas 

valstis pasaulē aizliedz medicīniski 

nevajadzīgas ārstēšanas un operācijas 

starpdzimuma zīdaiņiem; mudina pārējās 

valstis grozīt savus tiesību aktus un 

paredzēt aizsardzību pret starpdzimuma 

dzimumorgānu kropļošanu (IGM); 
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ziņot par to, kā tiek īstenoti Padomes 

secinājumi šajā jomā; atzīmē, ka saskaņā ar 

novērtējumu par Dzimumu līdztiesības 

rīcības plāna GAP II (2016-2020) 

īstenošanas pirmo gadu trešā daļa 

delegāciju veicināja LGBTI kopienas 

locekļu cilvēktiesības; 

norāda, ka 72 valstīs viendzimuma 

attiecības joprojām ir krimināli sodāmas, 

no tām 13 valstīs pat piemērojot 

nāvessodu; mudina šīs valstis nekavējoties 

veikt izmaiņas savos tiesību aktos; norāda, 

ka daudzās valstīs nav iespējama 

dzimuma likumīga atzīšana vai ir 

iespējama tikai patoloģiju gadījumā 

un/vai pakļaujot obligātai sterilizācijai, un 

mudina šīs valstis atļaut dzimuma 

likumīgu atzīšanu, balstoties uz 

pašnoteikšanos; atzinīgi vērtē ES 

centienus palielināt LGBTI tiesības un 

tiesisko aizsardzību; mudina ES 

delegācijas un dalībvalstu vēstniecības 

pilnībā īstenot ES LGBTI pamatnostādnes; 

aicina Komisiju ik gadu ziņot par to, kā 

tiek īstenoti Padomes secinājumi šajā jomā; 

atzīmē, ka saskaņā ar novērtējumu par 

Dzimumu līdztiesības rīcības plāna GAP II 

(2016-2020) īstenošanas pirmo gadu trešā 

daļa delegāciju veicināja LGBTI kopienas 

locekļu cilvēktiesības; 

Or. en 

 

 


