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Amendamentul  16 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. condamnă cu fermitate toate 

formele de discriminare, inclusiv cele 

motivate de rasă, religie, castă sau sisteme 

similare de statut moștenit, orientare 

sexuală și identitate de gen, dizabilitate sau 

orice alt statut; este alarmat de 

numeroasele manifestări ale rasismului, 

xenofobiei și a altor forme de intoleranță și 

de lipsa reprezentării politice pentru 

grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi 

minoritățile etnice, lingvistice și religioase, 

persoanele cu dizabilități, comunitatea 

LGBTI, femeile și copiii; solicită UE să își 

intensifice eforturile vizând eradicarea, fără 

deosebire, a tuturor formele de 

discriminare și pentru a promova 

conștientizarea, o cultură de toleranță și 

incluziune, și o protecție specială pentru 

grupurile cele mai vulnerabile, prin 

intermediul unor dialoguri politice și 

privind drepturile omului, al activității 

delegațiilor UE și prin diplomația publică; 

face apel la toate țările să se asigure că 

instituțiile lor respective oferă o protecție 

juridică eficace în jurisdicțiile lor; 

subliniază importanța elaborării unor 

53. condamnă cu fermitate toate 

formele de discriminare, inclusiv cele 

motivate de rasă, religie, castă sau sisteme 

similare de statut moștenit, orientare 

sexuală și identitate de gen, expresia 

genului, caracteristicile sexuală, 
dizabilitate sau orice alt statut; este alarmat 

de numeroasele manifestări ale rasismului, 

xenofobiei și a altor forme de intoleranță și 

de lipsa reprezentării politice pentru 

grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi 

minoritățile etnice, lingvistice și religioase, 

persoanele cu dizabilități, comunitatea 

LGBTI, femeile și copiii; solicită UE să își 

intensifice eforturile vizând eradicarea, fără 

deosebire, a tuturor formele de 

discriminare și pentru a promova 

conștientizarea, o cultură de toleranță și 

incluziune, și o protecție specială pentru 

grupurile cele mai vulnerabile, prin 

intermediul unor dialoguri politice și 

privind drepturile omului, al activității 

delegațiilor UE și prin diplomația publică; 

face apel la toate țările să se asigure că 

instituțiile lor respective oferă o protecție 

juridică eficace în jurisdicțiile lor; 
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strategii de educație în școli pentru a 

sensibiliza copiii și pentru a le pune la 

dispoziție instrumentele de care au nevoie 

pentru a identifica toate formele de 

discriminare; 

subliniază importanța elaborării unor 

strategii de educație în școli pentru a 

sensibiliza copiii și pentru a le pune la 

dispoziție instrumentele de care au nevoie 

pentru a identifica toate formele de 

discriminare; 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Raport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință 

(2018/2098(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. condamnă detenția arbitrară, 

tortura, persecuțiile și asasinarea 

persoanelor LGBTI; recunoaște faptul că 

orientarea sexuală și identitatea de gen pot 

crește riscul de discriminare, violență și 

persecuție; observă că, în mai multe țări de 

pe glob, persoanele LGBTI se confruntă în 

continuare cu persecuții și violențe din 

cauza orientării lor sexuale; condamnă 

încălcările comise împotriva femeilor și a 

grupurilor minoritare, care încalcă dreptul 

fundamental la integritate fizică și la 

identitate, cum ar fi mutilarea genitală a 

femeilor și mutilările sexuale ale 

persoanelor intersexuale; constată că 72 de 

țări continuă să incrimineze relațiile între 

persoane de același sex, în 13 țări 

ajungându-se chiar la pedeapsa cu moartea; 

îndeamnă aceste state să își schimbe 

imediat legislația; salută eforturile UE de a 

îmbunătăți drepturile persoanelor LGBTI și 

protecția juridică a acestora; îndeamnă 

delegațiile UE și ambasadele statelor 

membre să aplice integral Orientările UE 

privind persoanele LGBTI; invită Comisia 

57. condamnă detenția arbitrară, 

tortura, persecuțiile și asasinarea 

persoanelor LGBTI; recunoaște faptul că 

orientarea sexuală, identitatea de gen, 

expresia genului și caracteristicile 

sexuale, pot crește riscul de discriminare, 

violență și persecuție; observă că, în mai 

multe țări de pe glob, persoanele LGBTI se 

confruntă în continuare cu persecuții și 

violențe din cauza orientării lor sexuale, a 

identității lor de gen, a expresiei genului și 

a caracteristicilor lor sexuale; condamnă 

încălcările comise împotriva femeilor și a 

grupurilor minoritare, care încalcă dreptul 

fundamental la integritate fizică și la 

identitate, cum ar fi mutilarea genitală a 

femeilor și mutilările sexuale ale 

persoanelor intersexuale; constată că, în 

prezent, doar două țări din lume interzic 

tratamentele și intervențiile medicale 

nenecesare pentru bebelușii intersexuali; 

îndeamnă și alte țări să își modifice 

legislația și să ofere protecție împotriva 

mutilării genitale a persoanelor 

intersexuale (MGI); constată că 72 de țări 
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să întocmească rapoarte anuale cu privire 

la punerea în aplicare a concluziilor 

Consiliului în acest sens; constată că, 

conform evaluării primului an de punere în 

aplicare a Planului de acțiune privind 

egalitatea de gen 2016-2020(PAG II), o 

treime din delegații au promovat drepturile 

omului persoanelor LGBTI; 

continuă să incrimineze relațiile între 

persoane de același sex, în 13 țări 

ajungându-se chiar la pedeapsa cu moartea; 

îndeamnă aceste state să își schimbe 

imediat legislația; observă că în multe țări 

recunoașterea juridică a genului nu este 

posibilă sau este posibilă numai în 

condiții de patologizare și/sau de 

sterilizare obligatorie și îndeamnă aceste 

state să permită recunoașterea juridică a 

genului pe baza de autodeterminare; 
salută eforturile UE de a îmbunătăți 

drepturile persoanelor LGBTI și protecția 

juridică a acestora; îndeamnă delegațiile 

UE și ambasadele statelor membre să 

aplice integral Orientările UE privind 

persoanele LGBTI; invită Comisia să 

întocmească rapoarte anuale cu privire la 

punerea în aplicare a concluziilor 

Consiliului în acest sens; constată că, 

conform evaluării primului an de punere în 

aplicare a Planului de acțiune privind 

egalitatea de gen 2016-2020(PAG II), o 

treime din delegații au promovat drepturile 

omului persoanelor LGBTI; 

Or. en 

 

 


