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5.12.2018 A8-0373/16 

Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. důrazně odsuzuje všechny formy 

diskriminace, včetně diskriminace na 

základě rasy, náboženského vyznání, kasty 

a obdobných systémů dědičného statusu, je 

velmi znepokojen četnými projevy 

rasismu, xenofobie a jiných forem 

netolerance a nedostatečným politickým 

zastoupením nejzranitelnějších skupin, 

jako jsou etnické, jazykové a náboženské 

menšiny, osoby se zdravotním postižením, 

komunita LGBTI osob, ženy a děti; vyzývá 

EU, aby zvýšila svou snahu vymýtit 

všechny formy diskriminace bez rozdílu a 

prosazovat informovanost, kulturu 

tolerance a začleňování a zvláštní ochranu 

nejzranitelnějších skupin prostřednictvím 

lidských práv a politických dialogů, 

činnosti delegací EU a veřejné diplomacie; 

vyzývá všechny země, aby zajistily, že 

jejich příslušné instituce budou v rámci své 

jurisdikce poskytovat účinnou právní 

ochranu; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 

vzdělávací strategie ve školách, které by 

zlepšovaly informovanost dětí a 

poskytovaly jim nezbytné nástroje, které 

by je naučily rozpoznávat veškeré formy 

53. důrazně odsuzuje všechny formy 

diskriminace, včetně diskriminace na 

základě rasy, náboženského vyznání, kasty 

a obdobných systémů dědičného statusu, 

sexuální orientace a genderové identity, 

genderového vyjádření a pohlavních 

znaků, zdravotního postižení či jiných 

charakteristik; je velmi znepokojen 

četnými projevy rasismu, xenofobie a 

jiných forem netolerance a nedostatečným 

politickým zastoupením nejzranitelnějších 

skupin, jako jsou etnické, jazykové a 

náboženské menšiny, osoby se zdravotním 

postižením, komunita LGBTI osob, ženy a 

děti; vyzývá EU, aby zvýšila svou snahu 

vymýtit všechny formy diskriminace bez 

rozdílu a prosazovat informovanost, 

kulturu tolerance a začleňování a zvláštní 

ochranu nejzranitelnějších skupin 

prostřednictvím lidských práv a politických 

dialogů, činnosti delegací EU a veřejné 

diplomacie; vyzývá všechny země, aby 

zajistily, že jejich příslušné instituce budou 

v rámci své jurisdikce poskytovat účinnou 

právní ochranu; zdůrazňuje, že je důležité 

vytvořit vzdělávací strategie ve školách, 
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diskriminace; které by zlepšovaly informovanost dětí a 

poskytovaly jim nezbytné nástroje, které 

by je naučily rozpoznávat veškeré formy 

diskriminace; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Pozměňovací návrh  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 

 za skupinu GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Zpráva A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. odsuzuje svévolné zadržování, 

mučení, pronásledování a usmrcování 

LGBTI osob; uznává, že sexuální orientace 

a genderová identita mohou zvýšit riziko 

diskriminace, násilí a pronásledování; 

konstatuje, že v řadě zemí na celém světě 

LGBTI osoby stále čelí pronásledování a 

násilí na základě své sexuální orientace; 

odsuzuje porušování tělesné integrity žen a 

menšinových skupin, které je v rozporu se 

základním právem na tělesnou integritu a 

identitu, jako je mrzačení ženských 

genitálií či genitálií intersexuálních 

jedinců; konstatuje, že 72 zemí stále 

kriminalizuje sexuální vztahy mezi 

osobami stejného pohlaví a že ve 13 z 

těchto zemí je tento čin trestán smrtí; 

naléhavě tyto státy vyzývá, aby okamžitě 

změnily své právní předpisy; vítá úsilí EU 

o zlepšení práv a právní ochrany osob 

LGBTI; naléhavě žádá delegace EU a 

ambasády členských států, aby v plném 

rozsahu prováděly pokyny EU týkající se 

LGBTI osob; vyzývá Komisi, aby 

každoročně podávala zprávy o provádění 

57. odsuzuje svévolné zadržování, 

mučení, pronásledování a usmrcování 

LGBTI osob; uznává, že sexuální 

orientace, genderová identita, genderové 

vyjádření a pohlavní znaky mohou zvýšit 

riziko diskriminace, násilí a 

pronásledování; konstatuje, že v řadě zemí 

na celém světě LGBTI osoby stále čelí 

pronásledování a násilí na základě své 

sexuální orientace, genderové identity, 

genderového vyjádření a pohlavních 

znaků; odsuzuje porušování tělesné 

integrity žen a menšinových skupin, které 

je v rozporu se základním právem na 

tělesnou integritu a identitu, jako je 

mrzačení ženských genitálií či genitálií 

intersexuálních jedinců; konstatuje, že v 

současnosti pouze dvě země na světě 

zakazují z lékařského hlediska zbytečnou 

léčbu a operace intersexuálních 

nemluvňat; naléhavě žádá ostatní země, 

aby změnily své právní předpisy a zajistily 

ochranu intersexuálních jedinců před 

mrzačením genitálií; konstatuje, že 72 

zemí stále kriminalizuje sexuální vztahy 
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příslušných závěrů Rady v této oblasti; 

podotýká, že podle hodnocení prvního roku 

přijetí akčního plánu EU pro rovnost žen a 

mužů na období 2016–2020 (GAP II), 

podporovala práva osob LGBTI třetina 

delegací; 

mezi osobami stejného pohlaví a že ve 13 z 

těchto zemí je tento čin trestán smrtí; 

naléhavě tyto státy vyzývá, aby okamžitě 

změnily své právní předpisy; konstatuje, že 

v mnoha zemích není právní uznání 

genderu možné nebo je možné pouze za 

patologizujících podmínek či pod 

podmínkou sterilizace, a naléhavě tyto 

státy žádá, aby umožnily právní uznávání 

genderu na základě sebeurčení; vítá úsilí 

EU o zlepšení práv a právní ochrany osob 

LGBTI; naléhavě žádá delegace EU a 

ambasády členských států, aby v plném 

rozsahu prováděly pokyny EU týkající se 

LGBTI osob; vyzývá Komisi, aby 

každoročně podávala zprávy o provádění 

příslušných závěrů Rady v této oblasti; 

podotýká, že podle hodnocení prvního roku 

přijetí akčního plánu EU pro rovnost žen a 

mužů na období 2016–2020 (GAP II), 

podporovala práva osob LGBTI třetina 

delegací; 

Or. en 

 

 


