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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. mõistab kindlalt hukka kõik 

diskrimineerimise vormid, sealhulgas 

diskrimineerimise rassi, usundi, kasti 

kuuluvuse ja sarnaste päritud seisundil 

põhinevate süsteemide, seksuaalse 

sättumuse ja soolise identiteedi, puude või 

mis tahes muu staatuse tõttu; on mures 

paljude rassismi, ksenofoobia ja muude 

sallimatuse vormide avaldumise ning kõige 

kaitsetumate rühmade, nagu etniliste, 

keeleliste ja religioossete vähemuste, 

puuetega inimeste, LGBTI-kogukonna, 

naiste ja laste poliitilise esindatuse 

puudumise pärast; kutsub ELi üles 

suurendama jõupingutusi selle nimel, et 

likvideerida eranditult kõik 

diskrimineerimise vormid ja edendada 

teadlikkust, sallivuse kultuuri ja kaasamist 

ning erikaitset kõige kaitsetumatele 

rühmadele inimõiguste ja poliitiliste 

dialoogide, ELi delegatsioonide töö ning 

avaliku diplomaatia abil; kutsub kõiki riike 

üles tagama, et nende institutsioonid 

pakuksid oma jurisdiktsioonide piires 

tõhusat õiguskaitset; rõhutab koolides 

haridusstrateegiate arendamise olulisust, et 

53. mõistab kindlalt hukka kõik 

diskrimineerimise vormid, sealhulgas 

diskrimineerimise rassi, usundi, kasti 

kuuluvuse ja sarnaste päritud seisundil 

põhinevate süsteemide, seksuaalse 

sättumuse ja sooidentiteedi, sooväljenduse, 

sootunnuste, puude või mis tahes muu 

staatuse tõttu; on mures paljude rassismi, 

ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide 

avaldumise ning kõige kaitsetumate 

rühmade, nagu etniliste, keeleliste ja 

religioossete vähemuste, puuetega 

inimeste, LGBTI-kogukonna, naiste ja 

laste poliitilise esindatuse puudumise 

pärast; kutsub ELi üles suurendama 

jõupingutusi selle nimel, et likvideerida 

eranditult kõik diskrimineerimise vormid ja 

edendada teadlikkust, sallivuse kultuuri ja 

kaasamist ning erikaitset kõige 

kaitsetumatele rühmadele inimõiguste ja 

poliitiliste dialoogide, ELi delegatsioonide 

töö ning avaliku diplomaatia abil; kutsub 

kõiki riike üles tagama, et nende 

institutsioonid pakuksid oma 

jurisdiktsioonide piires tõhusat 

õiguskaitset; rõhutab koolides 
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suurendada laste teadlikkust ja anda neile 

vahendid, mida nad vajavad kõigi 

diskrimineerimise vormide 

kindlakstegemiseks; 

haridusstrateegiate arendamise olulisust, et 

suurendada laste teadlikkust ja anda neile 

vahendid, mida nad vajavad kõigi 

diskrimineerimise vormide 

kindlakstegemiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. mõistab hukka LGBTI-inimeste 

meelevaldse kinnipidamise, piinamise, 

tagakiusamise ja tapmise; tunnistab, et 

seksuaalne sättumus ja sooline identiteet 

võivad suurendada diskrimineerimise, 

vägivalla ja tagakiusamise riski; märgib, et 

mitmes riigis üle maailma seisavad 

LGBTI-inimesed oma seksuaalse 

sättumuse tõttu silmitsi tagakiusamise ja 

vägivallaga; mõistab hukka naiste ja 

vähemusrühmade õiguste rikkumised, mis 

rikuvad põhiõigust kehalisele 

puutumatusele ja identiteedile, nagu naiste 

suguelundite moonutamine ja intersooliste 

inimeste suguelundite moonutamine; 

märgib, et 72 riiki kriminaliseerivad ikka 

veel samasoolisi suhteid, sealhulgas on 

neist 13 riiki kehtestanud isegi 

surmanuhtluse; nõuab tungivalt, et need 

riigid muudaksid viivitamata oma 

õigusakte; väljendab heameelt ELi 

jõupingutuste üle parandada LGBTI-

inimeste õigusi ja õiguskaitset; nõuab, et 

ELi delegatsioonid ja liikmesriikide 

saatkonnad rakendaksid ELi LGBTI-

57. mõistab hukka LGBTI-inimeste 

meelevaldse kinnipidamise, piinamise, 

tagakiusamise ja tapmise; tunnistab, et 

seksuaalne sättumus, sooidentiteet, 

sooväljendus ja sootunnused võivad 

suurendada diskrimineerimise, vägivalla ja 

tagakiusamise riski; märgib, et mitmes 

riigis üle maailma seisavad LGBTI-

inimesed oma seksuaalse sättumuse, 

sooidentiteedi, sooväljenduse ja 

sootunnuste tõttu silmitsi tagakiusamise ja 

vägivallaga; mõistab hukka naiste ja 

vähemusrühmade õiguste rikkumised, mis 

rikuvad põhiõigust kehalisele 

puutumatusele ja identiteedile, nagu naiste 

suguelundite moonutamine ja intersooliste 

inimeste suguelundite moonutamine; 

märgib, et praegu on kogu maailmas vaid 

kaks riiki, kus on keelatud intersooliste 

imikute meditsiiniliselt tarbetud 

sekkumised ja operatsioonid; nõuab 

tungivalt, et ülejäänud riigid muudaksid 

oma õigusakte ja pakuksid kaitset 

intersooliste inimeste suguelundite 

moonutamise eest; märgib, et 72 riiki 
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suuniseid täiel määral; kutsub komisjoni 

üles esitama sel eesmärgil igal aastal 

aruande nõukogu järelduste rakendamise 

kohta; märgib, et vastavalt ELi soolise 

võrdõiguslikkuse teise tegevuskava (2016–

2020) esimese aasta toimivuse hindamisele 

edendas LGBTI-õigusi vaid kolmandik 

delegatsioonidest; 

kriminaliseerivad ikka veel samasoolisi 

suhteid, sealhulgas on neist 13 riiki 

kehtestanud isegi surmanuhtluse; nõuab 

tungivalt, et need riigid muudaksid 

viivitamata oma õigusakte; märgib, et 

paljudes riikides ei ole seaduslik soo 

tunnustamine võimalik või on selle 

tingimuseks patoloogia kõrvaldamise 

eesmärgil läbiviidav ja/või kohustuslik 

steriliseerimine, ning nõuab tungivalt, et 

need riigid võimaldaksid seaduslikku soo 

tunnustamist enesemääramise alusel; 
väljendab heameelt ELi jõupingutuste üle 

parandada LGBTI-inimeste õigusi ja 

õiguskaitset; nõuab, et ELi delegatsioonid 

ja liikmesriikide saatkonnad rakendaksid 

ELi LGBTI-suuniseid täiel määral; kutsub 

komisjoni üles esitama sel eesmärgil igal 

aastal aruande nõukogu järelduste 

rakendamise kohta; märgib, et vastavalt 

ELi soolise võrdõiguslikkuse teise 

tegevuskava (2016–2020) esimese aasta 

toimivuse hindamisele edendas LGBTI-

õigusi vaid kolmandik delegatsioonidest; 

Or. en 

 

 


