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5.12.2018 A8-0373/16 

Predlog spremembe  16 

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

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. ostro obsoja vse oblike 

diskriminacije, vključno z diskriminacijo 

na podlagi rase, religije, kaste ali podobnih 

sistemov podedovanega statusa, spolne 

usmerjenosti in spolne identitete, 

invalidnosti ali katerega koli drugega 

statusa; je zaskrbljen zaradi številnih 

manifestacij rasizma, ksenofobije in drugih 

oblik nestrpnosti ter ker najbolj ranljive 

skupine, kot so etnične, jezikovne in verske 

manjšine, invalidi, skupnost LGBTI, 

ženske in otroci, niso politično zastopane; 

poziva EU, naj si bolj prizadeva za to, da 

brez razlikovanja odpravi vse oblike 

diskriminacije ter prek dialogov o 

človekovih pravicah in političnih dialogov, 

dela delegacij EU ter javne diplomacije 

spodbuja ozaveščanje, kulturo strpnosti in 

vključevanja ter posebno zaščito najbolj 

ranljivih skupin; poziva vse države, naj 

poskrbijo za to, da bodo njihove institucije 

na področjih, ki so v njihovi pristojnosti, 

zagotavljale učinkovito pravno varstvo; 

poudarja, kako pomembno je oblikovati 

strategije izobraževanja v šolah, da otroci 

postanejo ozaveščeni in pridobijo orodja, 

53. ostro obsoja vse oblike 

diskriminacije, vključno z diskriminacijo 

na podlagi rase, religije, kaste ali podobnih 

sistemov podedovanega statusa, spolne 

usmerjenosti in spolne identitete, spolnega 

izražanja, spolnih značilnosti, invalidnosti 

ali katerega koli drugega statusa; je 

zaskrbljen zaradi številnih manifestacij 

rasizma, ksenofobije in drugih oblik 

nestrpnosti ter ker najbolj ranljive skupine, 

kot so etnične, jezikovne in verske 

manjšine, invalidi, skupnost LGBTI, 

ženske in otroci, niso politično zastopane; 

poziva EU, naj si bolj prizadeva za to, da 

brez razlikovanja odpravi vse oblike 

diskriminacije ter prek dialogov o 

človekovih pravicah in političnih dialogov, 

dela delegacij EU ter javne diplomacije 

spodbuja ozaveščanje, kulturo strpnosti in 

vključevanja ter posebno zaščito najbolj 

ranljivih skupin; poziva vse države, naj 

poskrbijo za to, da bodo njihove institucije 

na področjih, ki so v njihovi pristojnosti, 

zagotavljale učinkovito pravno varstvo; 

poudarja, kako pomembno je oblikovati 

strategije izobraževanja v šolah, da otroci 
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ki jih potrebujejo za prepoznavanje vseh 

oblik diskriminacije; 

postanejo ozaveščeni in pridobijo orodja, 

ki jih potrebujejo za prepoznavanje vseh 

oblik diskriminacije; 

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 
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Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Poročilo A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki 

Evropske unije na tem področju 

(2018/2098(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. obsoja samovoljno pridržanje, 

mučenje, preganjanje in uboje oseb 

LGBTI; je seznanjen s tem, da lahko 

spolna usmerjenost in spolna identiteta 

povečata tveganja za diskriminacijo, 

nasilje in preganjanje; ugotavlja, da se 

osebe LGBTI zaradi svoje spolne 

usmerjenosti v številnih državah po svetu 

še vedno soočajo s preganjanjem in 

nasiljem; obsoja kršitve nedotakljivosti 

telesa pri ženskah in manjšinskih skupinah, 

na primer pohabljanje spolnih organov 

žensk in interseksualcev; ugotavlja, da 72 

držav še vedno kriminalizira istospolne 

odnose in da 13 od teh držav za istospolne 

odnose predvideva smrtno kazen; te države 

poziva, naj svojo zakonodajo nemudoma 

spremenijo; pozdravlja prizadevanja EU za 

izboljšanje pravic in pravnega varstva oseb 

LGBTI; poziva delegacije EU in 

veleposlaništva držav članic, naj v celoti 

izvajajo smernice EU za LGBTI; poziva 

Komisijo, naj pripravi letna poročila o 

izvajanju sklepov Sveta v zvezi s tem; 

ugotavlja, da je po oceni prvega leta 

57. obsoja samovoljno pridržanje, 

mučenje, preganjanje in uboje oseb 

LGBTI; je seznanjen s tem, da lahko 

spolna usmerjenost, spolna identiteta, 

spolno izražanje in spolne značilnosti 

povečajo tveganje za diskriminacijo, 

nasilje in preganjanje; ugotavlja, da se 

osebe LGBTI zaradi svoje spolne 

usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 

izražanja in spolnih značilnosti v številnih 

državah po svetu še vedno soočajo s 

preganjanjem in nasiljem; obsoja kršitve 

nedotakljivosti telesa pri ženskah in 

manjšinskih skupinah, na primer 

pohabljanje spolnih organov žensk in 

interseksualcev; ugotavlja, da zaenkrat le 

dve državi na svetu prepovedujeta 

medicinsko nepotrebno zdravljenje in 

operacije interseksualnih dojenčkov; 

poziva druge države, naj spremenijo svojo 

zakonodajo in zagotovijo zaščito pred 

pohabljanjem spolnih organov 

interseksualcev; ugotavlja, da 72 držav še 

vedno kriminalizira istospolne odnose in da 

13 od teh držav za istospolne odnose 
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izvajanja akcijskega načrta za enakost 

spolov za obdobje 2016–2020 (GAP II) 

ena tretjina delegacij spodbujala človekove 

pravice oseb LGBTI; 

predvideva smrtno kazen; te države poziva, 

naj svojo zakonodajo nemudoma 

spremenijo; ugotavlja, da v številnih 

državah pravno priznanje spola ni možno 

ali pa je možno le v primeru patologizacije 

in/ali obvezne sterilizacije, zato te države 

poziva, naj omogočijo pravno priznanje 

spola na podlagi samoopredelitve; 
pozdravlja prizadevanja EU za izboljšanje 

pravic in pravnega varstva oseb LGBTI; 

poziva delegacije EU in veleposlaništva 

držav članic, naj v celoti izvajajo smernice 

EU za LGBTI; poziva Komisijo, naj 

pripravi letna poročila o izvajanju sklepov 

Sveta v zvezi s tem; ugotavlja, da je po 

oceni prvega leta izvajanja akcijskega 

načrta za enakost spolov za obdobje 2016–

2020 (GAP II) ena tretjina delegacij 

spodbujala človekove pravice oseb LGBTI; 

Or. en 

 

 


