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5.12.2018 A8-0373/16 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. veroordeelt met klem alle vormen 

van discriminatie, waaronder die op grond 

van ras, godsdienst, kaste of soortgelijke 

stelsels van geërfde status, seksuele 

geaardheid en genderidentiteit, handicap of 

elke andere status; is verontrust over het 

grote aantal uitingen van racisme, 

vreemdelingenhaat en andere vormen van 

onverdraagzaamheid en het gebrek aan 

politieke vertegenwoordiging van de 

kwetsbaarste groepen, zoals etnische, 

taalkundige en religieuze minderheden, 

mensen met een handicap, de LGBTI-

gemeenschap, vrouwen en kinderen; roept 

de EU op om grotere inspanningen te 

verrichten om alle vormen van 

discriminatie, zonder enig onderscheid, uit 

te bannen en bewustwording, een cultuur 

van verdraagzaamheid en inclusie te 

bevorderen, alsook bijzondere bescherming 

voor de meest kwetsbare groepen door 

middel van mensenrechten en politieke 

dialoog, de werkzaamheden van de EU-

delegaties en publieke diplomatie; roept 

alle landen op ervoor te zorgen dat hun 

respectieve instellingen binnen hun 

53. veroordeelt met klem alle vormen 

van discriminatie, waaronder die op grond 

van ras, godsdienst, kaste of soortgelijke 

stelsels van geërfde status, seksuele 

geaardheid, genderidentiteit, 

genderexpressie, geslachtskenmerken, 
handicap of elke andere status; is 

verontrust over het grote aantal uitingen 

van racisme, vreemdelingenhaat en andere 

vormen van onverdraagzaamheid en het 

gebrek aan politieke vertegenwoordiging 

van de kwetsbaarste groepen, zoals 

etnische, taalkundige en religieuze 

minderheden, mensen met een handicap, de 

LGBTI-gemeenschap, vrouwen en 

kinderen; roept de EU op om grotere 

inspanningen te verrichten om alle vormen 

van discriminatie, zonder enig onderscheid, 

uit te bannen en bewustwording, een 

cultuur van verdraagzaamheid en inclusie 

te bevorderen, alsook bijzondere 

bescherming voor de meest kwetsbare 

groepen door middel van mensenrechten en 

politieke dialoog, de werkzaamheden van 

de EU-delegaties en publieke diplomatie; 

roept alle landen op ervoor te zorgen dat 
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rechtsgebied doeltreffende 

rechtsbescherming bieden; benadrukt het 

belang van het ontwikkelen van 

onderwijsstrategieën op scholen om onder 

kinderen bewustzijn te creëren en hen de 

instrumenten te bieden die ze nodig hebben 

om alle vormen van discriminatie te 

identificeren; 

hun respectieve instellingen binnen hun 

rechtsgebied doeltreffende 

rechtsbescherming bieden; benadrukt het 

belang van het ontwikkelen van 

onderwijsstrategieën op scholen om onder 

kinderen bewustzijn te creëren en hen de 

instrumenten te bieden die ze nodig hebben 

om alle vormen van discriminatie te 

identificeren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Verslag A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de 

Europese Unie ter zake 

(2018/2098(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. veroordeelt het willekeurig 

opsluiten, folteren, vervolgen en 

vermoorden van LGBTI-mensen; erkent 

dat seksuele geaardheid en genderidentiteit 

het risico op discriminatie, geweld en 

vervolging kunnen vergroten; merkt op dat 

in een aantal landen ter wereld LGBTI-

mensen nog steeds te kampen hebben met 

vervolging en geweld op grond van hun 

seksuele geaardheid; veroordeelt 

schendingen gericht tegen vrouwen en 

minderheden die een inbreuk vormen op 

het grondrecht op lichamelijke integriteit 

en identiteit, zoals vrouwelijke genitale 

verminking en genitale verminking bij 

interseksuelen; merkt op dat in 72 landen 

relaties tussen mensen van hetzelfde 

geslacht nog steeds strafbaar zijn en dat in 

13 daarvan hiervoor de doodstraf geldt; 

doet een dringend beroep op deze staten 

om hun wetgeving onmiddellijk aan te 

passen; is ingenomen met de inspanningen 

van de EU om de rechten en wettelijke 

bescherming van LGBTI-mensen te 

versterken; dringt er bij de EU-delegaties 

57. veroordeelt het willekeurig 

opsluiten, folteren, vervolgen en 

vermoorden van LGBTI-mensen; erkent 

dat seksuele geaardheid, genderidentiteit, 

genderexpressie en geslachtskenmerken 
het risico op discriminatie, geweld en 

vervolging kunnen vergroten; merkt op dat 

de LGBTI-gemeenschap in een aantal 

landen ter wereld nog steeds te kampen 

heeft met vervolging en geweld op grond 

van seksuele geaardheid, genderidentiteit, 

genderexpressie en geslachtskenmerken; 

veroordeelt schendingen gericht tegen 

vrouwen en minderheden die een inbreuk 

vormen op het grondrecht op lichamelijke 

integriteit en identiteit, zoals vrouwelijke 

genitale verminking en genitale 

verminking bij interseksuelen; merkt op 

dat behandelingen en operaties voor 

interseksuele kinderen die vanuit medisch 

oogpunt onnodig zijn, momenteel in 

slechts twee landen ter wereld verboden 

zijn; verzoekt de overige landen met klem 

hun wetgeving te wijzigen en bescherming 

te bieden tegen genitale verminking bij 
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en de ambassades van de lidstaten op aan 

de LGBTI-richtsnoeren van de EU volledig 

ten uitvoer te leggen; roept de Commissie 

op om jaarlijks verslag te doen van de 

toepassing van de conclusies van de Raad 

in dit verband; merkt op dat, volgens de 

beoordeling van het eerste jaar van het 

Genderactieplan 2016-2020 (GAP II), een 

derde van de delegaties LGBTI-rechten 

bevorderde; 

interseksuele personen; merkt op dat in 

72 landen relaties tussen mensen van 

hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar zijn 

en dat in 13 daarvan hiervoor de doodstraf 

geldt; doet een dringend beroep op deze 

staten om hun wetgeving onmiddellijk aan 

te passen; merkt op dat wettelijke 

erkenning van de genderidentiteit in veel 

landen helemaal niet mogelijk is of enkel 

mogelijk is na pathologisering en/of 

verplichte sterilisatie, en vraagt deze 

landen met klem deze erkenning op basis 

van zelfbeschikking toe te staan; is 

ingenomen met de inspanningen van de EU 

om de rechten en wettelijke bescherming 

van LGBTI-mensen te versterken; dringt er 

bij de EU-delegaties en de ambassades van 

de lidstaten op aan de LGBTI-richtsnoeren 

van de EU volledig ten uitvoer te leggen; 

roept de Commissie op om jaarlijks verslag 

te doen van de toepassing van de 

conclusies van de Raad in dit verband; 

merkt op dat, volgens de beoordeling van 

het eerste jaar van het Genderactieplan 

2016-2020 (GAP II), een derde van de 

delegaties LGBTI-rechten bevorderde; 

Or. en 

 

 


