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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 

μορφές διακρίσεων, περιλαμβανομένων 

όσων λαμβάνουν χώρα για λόγους φυλής, 

θρησκείας, κάστας ή παρόμοιων 

συστημάτων κληρονομικής κοινωνικής 

θέσης, γενετήσιου προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή 

οιασδήποτε άλλης κατάστασης· εκφράζει 

την ανησυχία του για τις πολυάριθμες 

εκδηλώσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και 

άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και 

της έλλειψης πολιτικής εκπροσώπησης των 

πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι 

εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές 

μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η 

κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες και τα 

παιδιά· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τις 

προσπάθειές της για να απαλείψει, 

ανεξαιρέτως, κάθε μορφή διακρίσεων και 

να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, την 

κουλτούρα ανεκτικότητας και ένταξης και 

την ειδική προστασία των πλέον ευάλωτων 

ομάδων, μέσα από τους διαλόγους για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τους πολιτικούς 

διαλόγους, το έργο των αντιπροσωπειών 

της ΕΕ και τη δημόσια διπλωματία· καλεί 

53. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 

μορφές διακρίσεων, περιλαμβανομένων 

όσων λαμβάνουν χώρα για λόγους φυλής, 

θρησκείας, κάστας ή παρόμοιων 

συστημάτων κληρονομικής κοινωνικής 

θέσης, γενετήσιου προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, 

χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας ή 

οιασδήποτε άλλης κατάστασης· εκφράζει 

την ανησυχία του για τις πολυάριθμες 

εκδηλώσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και 

άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και 

της έλλειψης πολιτικής εκπροσώπησης των 

πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι 

εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές 

μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η 

κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες και τα 

παιδιά· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τις 

προσπάθειές της για να απαλείψει, 

ανεξαιρέτως, κάθε μορφή διακρίσεων και 

να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, την 

κουλτούρα ανεκτικότητας και ένταξης και 

την ειδική προστασία των πλέον ευάλωτων 

ομάδων, μέσα από τους διαλόγους για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τους πολιτικούς 

διαλόγους, το έργο των αντιπροσωπειών 
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όλες τις χώρες να διασφαλίζουν ότι τα 

αντίστοιχα θεσμικά όργανα παρέχουν 

αποτελεσματική νομική προστασία, εντός 

της δικαιοδοσίας τους· τονίζει τη σημασία 

της ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών 

στα σχολεία προκειμένου να ενισχύεται η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών και να τους 

παρέχονται τα αναγκαία εργαλεία για να 

αναγνωρίζουν όλες τις μορφές διάκρισης· 

της ΕΕ και τη δημόσια διπλωματία· καλεί 

όλες τις χώρες να διασφαλίζουν ότι τα 

αντίστοιχα θεσμικά όργανα παρέχουν 

αποτελεσματική νομική προστασία, εντός 

της δικαιοδοσίας τους· τονίζει τη σημασία 

της ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών 

στα σχολεία προκειμένου να ενισχύεται η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών και να τους 

παρέχονται τα αναγκαία εργαλεία για να 

αναγνωρίζουν όλες τις μορφές διάκρισης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. καταδικάζει την αυθαίρετη 

κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και 

τη δολοφονία των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 

αναγνωρίζει ότι ο γενετήσιος 

προσανατολισμός και η έμφυλη ταυτότητα 

μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 

διακρίσεων, βίας και διώξεων· σημειώνει 

ότι σε μια σειρά χωρών σε ολόκληρο τον 

κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν 

να υφίστανται διώξεις και βία βάσει του 

γενετήσιου προσανατολισμού τους· 

καταδικάζει τις παραβιάσεις εις βάρος των 

γυναικών και των μειονοτικών ομάδων, οι 

οποίες καταστρατηγούν το θεμελιώδες 

δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και 

ταυτότητα, όπως είναι ο ακρωτηριασμός 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο 

ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων 

των μεσοφυλικών· σημειώνει ότι σε 72 

χώρες οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου 

φύλου εξακολουθούν να ποινικοποιούνται, 

σε 13 εκ των οποίων μέχρι και με επιβολή 

της θανατικής ποινής· καλεί τα κράτη αυτά 

να τροποποιήσουν άμεσα τη νομοθεσία 

τους· χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 

57. καταδικάζει την αυθαίρετη 

κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και 

τη δολοφονία των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 

αναγνωρίζει ότι ο γενετήσιος 

προσανατολισμός, η έμφυλη ταυτότητα, η 

έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά 

φύλου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 

διακρίσεων, βίας και διώξεων· σημειώνει 

ότι σε μια σειρά χωρών σε ολόκληρο τον 

κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν 

να υφίστανται διώξεις και βία βάσει του 

γενετήσιου προσανατολισμού τους, της 

έμφυλης ταυτότητας, της έκφρασης 

φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου· 

καταδικάζει τις παραβιάσεις εις βάρος των 

γυναικών και των μειονοτικών ομάδων, οι 

οποίες καταστρατηγούν το θεμελιώδες 

δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και 

ταυτότητα, όπως είναι ο ακρωτηριασμός 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο 

ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων 

των μεσοφυλικών· σημειώνει ότι επί του 

παρόντος υπάρχουν μόνο δύο χώρες σε 

όλο τον κόσμο που απαγορεύουν ιατρικώς 

περιττές θεραπείες και χειρουργικές 
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βελτιώσει τα δικαιώματα και τη νομική 

προστασία των ΛΟΑΔΜ· παροτρύνει τις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 

των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως 

τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 

άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την 

εφαρμογή των συμπερασμάτων του 

Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό· 

παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την 

αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρμογής 

του σχεδίου δράσης για την ισότητα των 

φύλων II–2016-2020, το ένα τρίτο των 

αντιπροσωπειών προώθησαν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· 

επεμβάσεις σε μεσοφυλικά βρέφη· 

παροτρύνει τις υπόλοιπες χώρες να 

αλλάξουν τη νομοθεσία τους και να 

παράσχουν προστασία από τον 

ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων 

των μεσοφυλικών· σημειώνει ότι σε 72 

χώρες οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου 

φύλου εξακολουθούν να ποινικοποιούνται, 

σε 13 εκ των οποίων μέχρι και με επιβολή 

της θανατικής ποινής· καλεί τα κράτη αυτά 

να τροποποιήσουν άμεσα τη νομοθεσία 

τους· σημειώνει ότι σε πολλές χώρες η 

νομική αναγνώριση φύλου είναι αδύνατη, 

ή είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση 

υποβολής σε παθολογικοποίηση και/ή σε 

υποχρεωτική στείρωση, και προτρέπει 

αυτά τα κράτη να επιτρέψουν τη νομική 

αναγνώριση φύλου με βάση την 

αυτοδιάθεση· χαιρετίζει τις προσπάθειες 

της ΕΕ να βελτιώσει τα δικαιώματα και τη 

νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ· 

παροτρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και 

τις πρεσβείες των κρατών μελών να 

εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες 

εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των 

συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον 

σκοπό αυτό· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με 

την αξιολόγηση του πρώτου έτους 

εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την 

ισότητα των φύλων II–2016-2020, το ένα 

τρίτο των αντιπροσωπειών προώθησαν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· 

Or. en 

 

 


