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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. zdecydowanie potępia wszystkie 

formy dyskryminacji, w tym dyskryminacji 

ze względu na rasę, religię, kastę lub 

podobne systemy dziedziczonego statusu, 

orientację seksualną i tożsamość płciową, 

niepełnosprawność lub wszelki inny status; 

wyraża zaniepokojenie wieloma 

przejawami rasizmu, ksenofobii i innych 

form nietolerancji oraz brakiem 

reprezentacji politycznej dla grup 

najbardziej wrażliwych, takich jak 

mniejszości etniczne, językowe czy 

religijne, osoby z niepełnosprawnościami, 

społeczność LBGTI, kobiety i dzieci; 

wzywa UE do wzmożenia wysiłków 

podejmowanych przez nią na rzecz 

wyeliminowania wszystkich bez wyjątku 

form dyskryminacji oraz zwiększania 

świadomości, szerzenia kultury tolerancji i 

włączenia społecznego, a także specjalnej 

ochrony grup najbardziej wrażliwych za 

pomocą praw człowieka i dialogów 

politycznych, pracy delegatur Unii i 

dyplomacji publicznej; wzywa wszystkie 

kraje do dopilnowania, aby ich 

odpowiednie instytucje zapewniały 

53. zdecydowanie potępia wszystkie 

formy dyskryminacji, w tym dyskryminacji 

ze względu na rasę, religię, kastę lub 

podobne systemy dziedziczonego statusu, 

orientację seksualną i tożsamość płciową, 

ekspresję płciową i cechy płciowe, 

niepełnosprawność lub wszelki inny status; 

wyraża zaniepokojenie wieloma 

przejawami rasizmu, ksenofobii i innych 

form nietolerancji oraz brakiem 

reprezentacji politycznej grup najbardziej 

wrażliwych, takich jak mniejszości 

etniczne, językowe czy religijne, osoby z 

niepełnosprawnościami, społeczność 

LBGTI, kobiety i dzieci; wzywa UE do 

wzmożenia wysiłków na rzecz 

wyeliminowania wszystkich bez wyjątku 

form dyskryminacji oraz zwiększania 

świadomości, szerzenia kultury tolerancji i 

włączenia społecznego, a także specjalnej 

ochrony grup najbardziej wrażliwych za 

pomocą dialogów dotyczących praw 

człowieka i dialogów politycznych, pracy 

delegatur Unii i dyplomacji publicznej; 

wzywa wszystkie kraje do dopilnowania, 

aby ich odpowiednie instytucje zapewniały 
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skuteczną ochronę prawną w ramach 

swoich jurysdykcji; podkreśla znaczenie 

opracowania strategii edukacyjnych w 

szkołach w celu zwiększenia świadomości 

wśród dzieci i udostępnienia im narzędzi 

niezbędnych do identyfikowania 

wszystkich form dyskryminacji; 

skuteczną ochronę prawną w ramach 

swoich jurysdykcji; podkreśla znaczenie 

opracowania strategii edukacyjnych w 

szkołach w celu zwiększenia świadomości 

wśród dzieci i udostępnienia im narzędzi 

niezbędnych do identyfikowania 

wszystkich form dyskryminacji; 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2018/2098(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. potępia arbitralne zatrzymania, 

tortury, prześladowanie i zabójstwa osób 

LGBTI; przyznaje, że orientacja seksualna 

i tożsamość płciowa mogą nasilać ryzyko 

dyskryminacji, przemocy i prześladowania; 

zauważa, że w wielu krajach na całym 

świecie osoby LGBTI nadal doświadczają 

prześladowań i przemocy ze względu na 

swoją orientację seksualną; potępia 

przypadki łamania praw kobiet oraz grup 

mniejszościowych stanowiące naruszenie 

podstawowego prawa do nietykalności 

cielesnej i tożsamości, takie jak 

okaleczanie narządów płciowych kobiet i 

okaleczanie narządów płciowych osób 

interseksualnych; zauważa, że 72 kraje 

nadal penalizują związki osób tej samej 

płci, a 13 spośród nich przewiduje w tej 

materii nawet karę śmierci; wzywa te 

państwa do niezwłocznej zmiany ich 

ustawodawstw; z zadowoleniem przyjmuje 

wysiłki podejmowane przez UE na rzecz 

poprawy sytuacji w zakresie praw i 

ochrony prawnej osób LGBTI; wzywa 

delegatury Unii i ambasady państw 

57. potępia arbitralne zatrzymania, 

tortury, prześladowanie i zabójstwa osób 

LGBTI; przyznaje, że orientacja seksualna, 

tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i 

cechy płciowe mogą nasilać ryzyko 

dyskryminacji, przemocy i prześladowań; 

zauważa, że w wielu krajach na całym 

świecie osoby LGBTI nadal doświadczają 

prześladowań i przemocy ze względu na 

swoją orientację seksualną, tożsamość 

płciową, ekspresję płciową i cechy 

płciowe; potępia przypadki łamania praw 

kobiet oraz grup mniejszościowych 

stanowiące naruszenie podstawowego 

prawa do nietykalności cielesnej i 

tożsamości, takie jak okaleczanie narządów 

płciowych kobiet i okaleczanie narządów 

płciowych osób interseksualnych; 

zauważa, że dotychczas tylko dwa państwa 

na świecie wprowadziły zakaz stosowania 

medycznie zbędnych zabiegów i operacji 

chirurgicznych u dzieci interseksualnych; 

apeluje do pozostałych państw o zmianę 

ustawodawstwa i zapewnienie ochrony 

przed okaleczaniem narządów płciowych 
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członkowskich do pełnego wdrożenia 

wytycznych UE dotyczących osób LGBTI; 

wzywa w tym celu Komisję do 

sporządzenia sprawozdania rocznego z 

wdrożenia konkluzji Rady; zauważa, że 

zgodnie z oceną pierwszego roku realizacji 

planu działania w sprawie równości płci na 

lata 2016–2020 jedna trzecia delegatur 

wspierała prawa przysługujące osobom 

LGBTI; 

osób interseksualnych; zauważa, że 72 

kraje nadal penalizują związki osób tej 

samej płci, a 13 spośród nich przewiduje w 

tej materii nawet karę śmierci; wzywa te 

państwa do niezwłocznej zmiany ich 

ustawodawstw; zauważa, że w wielu 

państwach prawne uznanie płci nie jest 

możliwe lub jest możliwe tylko jako 

uznanie patologii lub pod warunkiem 

obowiązkowej sterylizacji, i wzywa te 

państwa, by umożliwiły prawne 

uznawanie płci na podstawie 

samostanowienia jednostki; z 

zadowoleniem przyjmuje wysiłki 

podejmowane przez UE na rzecz poprawy 

sytuacji w zakresie praw i ochrony prawnej 

osób LGBTI; wzywa delegatury Unii i 

ambasady państw członkowskich do 

pełnego wdrożenia wytycznych UE 

dotyczących osób LGBTI; wzywa w tym 

celu Komisję do sporządzenia 

sprawozdania rocznego z wdrożenia 

konkluzji Rady; zauważa, że zgodnie z 

oceną pierwszego roku realizacji drugiego 

planu działania w sprawie równości płci na 

lata 2016–2020 jedna trzecia delegatur 

wspierała prawa przysługujące osobom 

LGBTI; 

Or. en 

 

 


