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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Condena veementemente todas as 

formas de discriminação, nomeadamente 

com base na raça, religião, casta ou 

sistemas similares de condição herdada, 

orientação sexual e identidade de género, 

deficiência ou qualquer outra condição;  

está alarmado com as muitas manifestações 

de racismo, xenofobia e outras formas de 

intolerância e a ausência de representação 

política dos grupos mais vulneráveis, como 

minorias étnicas, linguísticas e religiosas, 

pessoas com deficiência, comunidade 

LGBTI, mulheres e crianças; exorta a UE a 

redobrar os seus esforços para erradicar, 

sem distinção, todas as formas de 

discriminação e a promover a 

sensibilização, uma cultura de tolerância e 

inclusão, e a conceder proteção especial 

aos grupos mais vulneráveis através de 

diálogos políticos e em matéria de direitos 

humanos, trabalho com as delegações da 

UE e diplomacia pública;  insta todos os 

países a garantirem que as suas instituições 

fornecem proteção jurídica efetiva dentro 

das suas jurisdições;  sublinha a 

importância de criar estratégias educativas 

53. Condena veementemente todas as 

formas de discriminação, nomeadamente 

com base na raça, religião, casta ou 

sistemas similares de condição herdada, 

orientação sexual e identidade de género, 

expressão de género, características 

sexuais, deficiência ou qualquer outra 

condição; está alarmado com as muitas 

manifestações de racismo, xenofobia e 

outras formas de intolerância e a ausência 

de representação política dos grupos mais 

vulneráveis, como minorias étnicas, 

linguísticas e religiosas, pessoas com 

deficiência, comunidade LGBTI, mulheres 

e crianças; exorta a UE a redobrar os seus 

esforços para erradicar, sem distinção, 

todas as formas de discriminação e a 

promover a sensibilização, uma cultura de 

tolerância e inclusão, e a conceder proteção 

especial aos grupos mais vulneráveis 

através de diálogos políticos e em matéria 

de direitos humanos, trabalho com as 

delegações da UE e diplomacia pública; 

insta todos os países a garantirem que as 

suas instituições fornecem proteção 

jurídica efetiva dentro das suas jurisdições; 
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nas escolas destinadas a consciencializar as 

crianças e a providenciar-lhes as 

ferramentas de que necessitam para 

identificar todas as formas de 

discriminação; 

sublinha a importância de criar estratégias 

educativas nas escolas destinadas a 

consciencializar as crianças e a 

providenciar-lhes as ferramentas de que 

necessitam para identificar todas as formas 

de discriminação; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Condena a detenção arbitrária, a 

tortura, a perseguição e a execução de 

pessoas da comunidade LGBTI; reconhece 

que a orientação sexual e a identidade de 

género podem aumentar o risco de 

discriminação, violência e perseguição;  

observa que, em alguns países do mundo, 

as pessoas LGBTI ainda enfrentam 

perseguições e violência com base na sua 

orientação sexual; condena as violações 

cometidas contra mulheres e grupos 

minoritários, as quais infringem o direito 

fundamental à integridade e identidade 

física, tais como a mutilação genital 

feminina e a mutilação genital de pessoas 

intersexuais;  nota que 72 países ainda 

criminalizam as relações entre pessoas do 

mesmo sexo, 13 dos quais permitem a 

aplicação da pena de morte a esse crime;  

exorta estes Estados a alterarem 

imediatamente a sua legislação;  acolhe 

favoravelmente os esforços envidados pela 

UE no sentido de melhorar os direitos e a 

proteção jurídica das pessoas LGBTI;  

insta as delegações da UE e as embaixadas 

57. Condena a detenção arbitrária, a 

tortura, a perseguição e a execução de 

pessoas da comunidade LGBTI; reconhece 

que a orientação sexual, a identidade de 

género, a expressão de género e as 

características sexuais podem aumentar o 

risco de discriminação, violência e 

perseguição; observa que, em alguns países 

do mundo, as pessoas LGBTI ainda 

enfrentam perseguições e violência com 

base na sua orientação sexual, identidade 

de género, expressão de género e 

características sexuais; condena as 

violações cometidas contra mulheres e 

grupos minoritários, as quais infringem o 

direito fundamental à integridade e 

identidade física, tais como a mutilação 

genital feminina e a mutilação genital de 

pessoas intersexuais; observa que, 

atualmente, apenas dois países no mundo 

proíbem cirurgias e tratamentos 

desnecessários do ponto de vista médico 

em crianças intersexuais; insta os outros 

países a alterarem a sua legislação e a 

garantirem proteção contra a mutilação 
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dos Estados-Membros a aplicarem 

integralmente as Diretrizes de LGBTI da 

UE;  solicita à Comissão a elaboração de 

relatórios anuais sobre a execução das 

conclusões do Conselho para este efeito;  

observa que, de acordo com a avaliação do 

primeiro ano de implementação do Plano 

de Ação para o Género II - 2016-2020, um 

terço das Delegações promoveu os direitos 

das pessoas LGBTI; 

genital das pessoas intersexuais; nota que 

72 países ainda criminalizam as relações 

entre pessoas do mesmo sexo, 13 dos quais 

permitem a aplicação da pena de morte a 

esse crime; exorta estes Estados a 

alterarem imediatamente a sua legislação; 

observa que, em muitos países, o 

reconhecimento jurídico do género é 

impossível ou só é possível mediante 

esterilização patologizante e/ou 

obrigatória, e insta esses Estados a 

autorizarem o reconhecimento jurídico do 

género com base na autodeterminação; 
acolhe favoravelmente os esforços 

envidados pela UE no sentido de melhorar 

os direitos e a proteção jurídica das pessoas 

LGBTI; insta as delegações da UE e as 

embaixadas dos Estados-Membros a 

aplicarem integralmente as Diretrizes de 

LGBTI da UE; solicita à Comissão a 

elaboração de relatórios anuais sobre a 

execução das conclusões do Conselho para 

este efeito; observa que, de acordo com a 

avaliação do primeiro ano de 

implementação do Plano de Ação para o 

Género II - 2016-2020, um terço das 

Delegações promoveu os direitos das 

pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

 


