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20. pozdravlja sprejetje smernic EU o 
svobodi veroizpovedi ali prepričanja ter o 
pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev; kljub 
temu opominja Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj spoštuje dobro 
medinstitucionalno prakso in pravočasno 
sodeluje z ustreznimi političnimi organi v 
Parlamentu pri razvijanju novih strateških 
orodij, kot so smernice, ali pri pregledih 
obstoječih; opozarja na priporočilo 
Parlamenta Svetu o smernicah EU o 
spodbujanju in zaščiti svobode 
veroizpovedi ali prepričanja, v katerem je 
Parlament predlagal ambiciozen sklop 
instrumentov in podal predloge za 
praktično izvajanje smernic, da bi dosegli 
občuten napredek pri varovanju in 
spodbujanju te temeljne in splošne 
svoboščine; pozdravlja prakso pregleda in 
revizije starejših smernic, ki sta jo uvedla 
Evropska služba za zunanje delovanje in 
Svet; službo poziva, naj uvede strožji 
postopek pregleda, ki bo vključeval 
temeljito posvetovanje z deležniki, kar bo 
omogočilo prilagoditev spreminjajočim se 
okoliščinam; 

20. pozdravlja sprejetje smernic EU o 
svobodi veroizpovedi ali prepričanja ter o 
človekovih pravicah lezbijk, gejev, 
biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev; kljub temu opominja 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
spoštuje dobro medinstitucionalno prakso 
in pravočasno sodeluje z ustreznimi 
političnimi organi v Parlamentu pri 
razvijanju novih strateških orodij, kot so 
smernice, ali pri pregledih obstoječih; 
opozarja na priporočilo Parlamenta Svetu o 
smernicah EU o spodbujanju in zaščiti 
svobode veroizpovedi ali prepričanja, v 
katerem je Parlament predlagal ambiciozen 
sklop instrumentov in podal predloge za 
praktično izvajanje smernic, da bi dosegli 
občuten napredek pri varovanju in 
spodbujanju te temeljne in splošne 
svoboščine; pozdravlja prakso pregleda in 
revizije starejših smernic, ki sta jo uvedla 
Evropska služba za zunanje delovanje in 
Svet; službo poziva, naj uvede strožji 
postopek pregleda, ki bo vključeval 
temeljito posvetovanje z zainteresiranimi 

stranmi, kar bo omogočilo prilagoditev 
spreminjajočim se okoliščinam; 

Or. en 
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66. izraža resno zaskrbljenost zaradi 
nedavnih represivnih zakonov, ki jih ruske 
oblasti izvajajo samovoljno, kar pogosto 
vodi do nadlegovanja nevladnih 
organizacij, aktivistov civilne družbe, 
zagovornikov človekovih pravic, manjšin 
ter lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev, ter 
poziva EU, naj izrazi to zaskrbljenost na 
vseh političnih ravneh; poziva k izpustitvi 
Mihaila Hodorkovskega in drugih 
političnih zapornikov, ter obžaluje 
politično uporabo pravosodja; poziva ruske 
oblasti, naj nepristransko raziščejo in 
privedejo pred sodišče odgovorne za smrt 
Sergeja Magnickega, Natalije Estemirove, 
Ane Politkovske, Stanislava Markelova in 
Vasilija Aleksanjana; obžaluje, da Svet ni 
upošteval priporočila Parlamenta z dne 
23. oktobra 2012 v zvezi s primerom 
Magnicki; zato poziva Svet, naj sprejme 
sklep o oblikovanju skupnega seznama EU 
z imeni uradnikov, vpletenih v smrt 
Sergeja Magnickega; dodaja, da bi moral ta 
sklep Sveta določiti tudi ciljno usmerjene 
sankcije za sporne uradnike; 

66. izraža resno zaskrbljenost zaradi 
nedavnih represivnih zakonov, ki jih ruske 
oblasti izvajajo samovoljno, kar pogosto 
vodi do nadlegovanja nevladnih 
organizacij, aktivistov civilne družbe, 
zagovornikov človekovih pravic, manjšin 
ter lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev, ter 
poziva EU, naj izrazi to zaskrbljenost na 
vseh političnih ravneh; poziva k izpustitvi 
Mihaila Hodorkovskega in drugih 
političnih zapornikov, ter obžaluje 
politično uporabo pravosodja; poziva ruske 
oblasti, naj nepristransko raziščejo in 
privedejo pred sodišče odgovorne za smrt 
Sergeja Magnickega, Natalije Estemirove, 
Ane Politkovske, Stanislava Markelova in 
Vasilija Aleksanjana; obžaluje, da Svet ni 
upošteval priporočila Parlamenta z dne 
23. oktobra 2012 v zvezi s primerom 
Magnicki; zato poziva Svet, naj sprejme 
sklep o oblikovanju skupnega seznama EU 
z imeni uradnikov, vpletenih v smrt 
Sergeja Magnickega; dodaja, da bi moral ta 
sklep Sveta določiti tudi ciljno usmerjene 
sankcije za sporne uradnike; je izjemno 

zaskrbljen nad dejavnostmi skrajno 

desničarskih nasilniških skupin, ki prek 

spleta stopajo v stik z lezbijkami, geji, 

biseksualci, transseksualci in 

interseksualci, da bi jim nastavile past in 
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jih napadle, ter na spletu objavljajo na 

stotine videoposnetkov takšnih dejanj; 

poziva delegacijo EU in poslaništva držav 

članic v Rusiji, naj v skladu z ustreznimi 

smernicami povečajo svojo podporo 

zagovornikom človekovih pravic lezbijk, 

gejev, biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev; 

Or. en 
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 81a. ugotavlja obžalovanja vreden trend 

sprejemanja zakonov, ki podpornikom 

človekovih pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev omejujejo svobodo 

izražanja in zbiranja; ugotavlja, da takšni 

zakoni trenutno veljajo v Litvi in Rusiji, v 

Ukrajini o njih razpravljajo, predlagani 

pa so bili še v Gruziji, Armeniji in 

Kazahstanu; čestita Moldaviji za zavrnitev 

zakona o prepovedi „širjenja vseh zvez, ki 

niso povezane s poroko ali družino“; 

poziva delegacije EU v teh državah, naj 

izrazijo izrecno zaskrbljenost EU glede teh 

zakonov; 

Or. en 
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 87a. obžaluje, da je Svet Združenih 

narodov za človekove pravice sprejel 

resolucijo A/HRC/RES/21/3 o 

tradicionalnih vrednotah, ki ogroža 

načelo splošnih in nedeljivih človekovih 

pravic, ter izraža pohvalo, da je EU tej 

resoluciji nasprotovala; obžaluje, da ni 

prišlo do nadaljnjih ukrepov v zvezi z 

resolucijo A/HRC/RES/17/19 o človekovih 

pravicah, spolni usmerjenosti in spolni 

identiteti, ter poziva skupino držav, ki se 

ukvarjajo s tem vprašanjem, tudi Južno 

Afriko, naj karseda hitro ukrepajo v zvezi 

s to resolucijo; izraža pohvalo visoki 

komisarki Združenih narodov za 

človekove pravice za njeno delo pri 

spodbujanju in varovanju človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, zlasti 

prek izjav, poročil, in nove kampanje 

„Svobodni in enakopravni“; poziva visoko 

komisarko Združenih narodov, naj svoje 

delo nadaljuje in izrazi močno 

zaskrbljenost nad tako imenovanimi 

protipropagandnimi zakoni, ki omejujejo 

svobodo izražanja in zbiranja; 

Or. en 

 
 


