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Изменение  16 

Малин Бьорк, Марина Албиол Гусман, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Барбара Спинели, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес 

Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

Тери Райнтке, София ин 'т Велд, Таня Файон 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. категорично осъжда всички 

форми на дискриминация, включително 

на дискриминацията, основана на раса, 

религия, каста или други подобни 

системи на наследствен статус, 

сексуална ориентация и полова 

идентичност, увреждане или всякакъв 

друг статус; изразява безпокойство във 

връзка с множеството прояви на 

расизъм, ксенофобия и други форми на 

нетърпимост и липсата на политическо 

представителство на най-уязвимите 

групи, като етническите, езикови и 

религиозни малцинства, хората с 

увреждания, общността на ЛГБТИ, 

жените и децата; призовава ЕС да 

увеличи усилията си за премахване, без 

разграничаване, на всички форми на 

дискриминация и за насърчаване на 

осведомеността, на култура на 

толерантност и приобщаване, както и на 

специална защита за най-уязвимите 

групи чрез диалози в областта на 

правата на човека и политически 

диалог, чрез работата на делегациите на 

ЕС и публичната дипломация; 

53. категорично осъжда всички 

форми на дискриминация, включително 

на дискриминацията, основана на раса, 

религия, каста или други подобни 

системи на наследствен статус, 

сексуална ориентация и полова 

идентичност, изразяване от половата 

принадлежност, полови 

характеристики, увреждане или 

всякакъв друг статус; изразява 

безпокойство във връзка с множеството 

прояви на расизъм, ксенофобия и други 

форми на нетърпимост и липсата на 

политическо представителство на най-

уязвимите групи, като етническите, 

езикови и религиозни малцинства, 

хората с увреждания, общността на 

ЛГБТИ, жените и децата; призовава ЕС 

да увеличи усилията си за премахване, 

без разграничаване, на всички форми на 

дискриминация и за насърчаване на 

осведомеността, на култура на 

толерантност и приобщаване, както и на 

специална защита за най-уязвимите 

групи чрез диалози в областта на 

правата на човека и политически 
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призовава всички държави да 

гарантират, че съответните им 

институции осигуряват ефективна 

правна защита в рамките на своите 

юрисдикции; подчертава значението на 

разработването на образователни 

стратегии в училищата с цел 

повишаване на осведомеността сред 

децата и осигуряване на необходимите 

им механизми за установяване на 

всякакви форми на дискриминация; 

диалог, чрез работата на делегациите на 

ЕС и публичната дипломация; 

призовава всички държави да 

гарантират, че съответните им 

институции осигуряват ефективна 

правна защита в рамките на своите 

юрисдикции; подчертава значението на 

разработването на образователни 

стратегии в училищата с цел 

повишаване на осведомеността сред 

децата и осигуряване на необходимите 

им механизми за установяване на 

всякакви форми на дискриминация; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Изменение  17 

Малин Бьорк, Марина Албиол Гусман, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Барбара Спинели, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес 

Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

Тери Райнтке, София ин 'т Велд, Таня Файон 

 

Доклад A8-0373/2018 

Петрас Аущревичюс 

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 г. и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

(2018/2098(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. осъжда произволните арести, 

изтезания, преследване и убийства на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните лица 

(ЛГБТИ); потвърждава, че сексуалната 

ориентация и половата идентичност 

могат да увеличат риска от 

дискриминация, насилие и преследване; 

отбелязва, че в редица държави по 

света, ЛГБТИ все още са обект на 

преследване и насилие въз основа на 

тяхната сексуална ориентация; осъжда 

нарушенията, извършени спрямо жени и 

малцинствени групи, които са в 

нарушение на основното право на 

телесна цялост и идентичност, като 

например гениталното осакатяване на 

жени и гениталните осакатявания на 

интерсексуални лица; отбелязва, че 72 

държави все още криминализират 

отношенията между лица от един и същ 

пол, като в 13 от тях се прилага смъртно 

наказание; настоятелно призовава тези 

държави незабавно да променят 

законодателството си; приветства 

57. осъжда произволните арести, 

изтезания, преследване и убийства на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните лица 

(ЛГБТИ); потвърждава, че сексуалната 

ориентация, половата идентичност, 

изразяването на половата 

принадлежност и сексуалните 

характеристики могат да увеличат 

риска от дискриминация, насилие и 

преследване; отбелязва, че в редица 

държави по света ЛГБТИ все още са 

обект на преследване и насилие въз 

основа на своята сексуална ориентация, 

полова идентичност, изразяването на 

своята полова принадлежност и 

сексуалните си характеристики; 

осъжда нарушенията, извършени 

спрямо жени и малцинствени групи, 

които са в нарушение на основното 

право на телесна цялост и идентичност, 

като например гениталното осакатяване 

на жени и гениталните осакатявания на 

интерсексуални лица; отбелязва, че 

понастоящем в света има само две 
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усилията на ЕС за подобряване на 

правата и правната защита на ЛГБТИ; 

настоятелно призовава делегациите на 

ЕС и посолствата на държавите членки 

да прилагат цялостно насоките на ЕС 

относно ЛГБТИ; призовава Комисията 

да изготвя за тази цел годишни доклади 

за изпълнението на заключенията на 

Съвета; отбелязва, че според оценката за 

първата година от изпълнението на 

Плана за действие относно равенството 

между половете за периода 2016 – 

2020 г. (GAP ІІ) една трета от 

делегациите са насърчавали правата на 

човека на ЛГБТИ; 

държави, които забраняват 

провеждането на ненужни 

медицински лечения и хирургическа 

намеса спрямо интерсексуални малки 

деца; настоятелно призовава другите 

държави да променят 

законодателството си и да 

предоставят защита срещу 

гениталното осакатяване на 

интерсексуални лица; отбелязва, че 72 

държави все още криминализират 

отношенията между лица от един и същ 

пол, като в 13 от тях се прилага смъртно 

наказание; настоятелно призовава тези 

държави незабавно да променят 

законодателството си; отбелязва, че в 

много държави съдебното признаване 

на пола е невъзможно или се допуска 

само при признаване на патологично 

състояние и/или задължителна 

стерилизация, и настоятелно 

призовава тези държави да разрешат 

съдебното признаване на пола въз 

основа на самоопределяне; приветства 

усилията на ЕС за подобряване на 

правата и правната защита на ЛГБТИ; 

настоятелно призовава делегациите на 

ЕС и посолствата на държавите членки 

да прилагат цялостно насоките на ЕС 

относно ЛГБТИ; призовава Комисията 

да изготвя за тази цел годишни доклади 

за изпълнението на заключенията на 

Съвета; отбелязва, че според оценката за 

първата година от изпълнението на 

Плана за действие относно равенството 

между половете за периода 2016 – 

2020 г. (GAP ІІ) една трета от 

делегациите са насърчавали правата на 

човека на ЛГБТИ; 

Or. en 

 

 


