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5.12.2018 A8-0373/16 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. dôrazne odsudzuje všetky formy 

diskriminácie vrátane diskriminácie 

založenej na rase, kaste, náboženstve alebo 

podobných systémoch dedičného 

postavenia, sexuálnej orientácii a rodovej 

identite, zdravotnom postihnutí alebo 

akomkoľvek inom postavení; je 

znepokojený mnohými prejavmi rasizmu, 

xenofóbie a iných foriem neznášanlivosti a 

nedostatkom politického zastúpenia pre 

najzraniteľnejšie skupiny, ako sú etnické, 

jazykové a náboženské menšiny, ľudia so 

zdravotným postihnutím, komunita 

LGBTI, ženy a deti; žiada, aby EÚ zvýšila 

svoje úsilie o odstránenie všetkých foriem 

diskriminácie bez rozdielu a presadzovala 

informovanosť, kultúru tolerancie a 

začleňovania a osobitnú ochranu 

najzraniteľnejších skupín prostredníctvom 

ľudských práv a politických dialógov, 

práce delegácií EÚ a verejnej diplomacie; 

vyzýva všetky krajiny, aby zabezpečili, že 

ich príslušné inštitúcie poskytnú v rámci 

svojej jurisdikcie účinnú právnu ochranu; 

zdôrazňuje význam rozvoja vzdelávacích 

stratégií na školách s cieľom zvýšiť 

53. dôrazne odsudzuje všetky formy 

diskriminácie vrátane diskriminácie 

založenej na rase,  náboženstve, kaste 

alebo podobných systémoch dedičného 

postavenia, sexuálnej orientácii a rodovej 

identite, rodovom vyjadrení, pohlavných 

znakoch, zdravotnom postihnutí alebo 

akomkoľvek inom postavení; je 

znepokojený mnohými prejavmi rasizmu, 

xenofóbie a iných foriem neznášanlivosti a 

nedostatkom politického zastúpenia pre 

najzraniteľnejšie skupiny, ako sú etnické, 

jazykové a náboženské menšiny, ľudia so 

zdravotným postihnutím, komunita 

LGBTI, ženy a deti; žiada, aby EÚ zvýšila 

svoje úsilie o odstránenie všetkých foriem 

diskriminácie bez rozdielu a presadzovala 

informovanosť, kultúru tolerancie a 

začleňovania a osobitnú ochranu 

najzraniteľnejších skupín prostredníctvom 

ľudských práv a politických dialógov, 

práce delegácií EÚ a verejnej diplomacie; 

vyzýva všetky krajiny, aby zabezpečili, že 

ich príslušné inštitúcie poskytnú v rámci 

svojej jurisdikcie účinnú právnu ochranu; 

zdôrazňuje význam rozvoja vzdelávacích 
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povedomie detí a poskytnúť im nástroje, 

ktoré potrebujú na identifikáciu všetkých 

foriem diskriminácie; 

stratégií na školách s cieľom zvýšiť 

povedomie detí a poskytnúť im nástroje, 

ktoré potrebujú na identifikáciu všetkých 

foriem diskriminácie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Správa A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

(2018/2098(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, 

mučenie, prenasledovanie a zabíjanie 

LGBTI osôb; uznáva, že sexuálna 

orientácia a rodová identita môžu zvýšiť 

riziká diskriminácie, násilia a 

prenasledovania; konštatuje, že v mnohých 

krajinách po celom svete LGBTI osoby 

stále čelia prenasledovaniu a násiliu na 

základe svojej sexuálnej orientácie; 

odsudzuje porušovanie práv žien a menšín, 

ktoré je v rozpore so základným právom na 

telesnú integritu a identitu, ako sú 

mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 

mrzačenie pohlavných orgánov 

intersexuálnych osôb; konštatuje, že 72 

krajín stále kriminalizuje vzťahy 

rovnakého pohlavia a že v 13 z týchto 

krajín sa stále považujú za závažný trestný 

čin; nalieha na tieto štáty, aby okamžite 

zmenili svoje právne predpisy; víta úsilie 

EÚ o zlepšenie práv osôb LGBTI a ich 

právnej ochrany; naliehavo vyzýva 

delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských 

štátov, aby v plnej miere vykonávali 

usmernenia EÚ v oblasti LGBTI; vyzýva 

57. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, 

mučenie, prenasledovanie a zabíjanie 

LGBTI osôb; uznáva, že sexuálna 

orientácia, rodová identita, rodové 

vyjadrenie a pohlavné znaky môžu zvýšiť 

riziko diskriminácie, násilia 

a prenasledovania; konštatuje, že v 

mnohých krajinách po celom svete LGBTI 

osoby stále čelia prenasledovaniu a násiliu 

na základe svojej sexuálnej orientácie, 

rodovej identity, rodového vyjadrenia 

a pohlavných znakov; odsudzuje 

porušovanie práv žien a menšín, ktoré je v 

rozpore so základným právom na telesnú 

integritu a identitu, ako sú mrzačenie 

ženských pohlavných orgánov a mrzačenie 

pohlavných orgánov intersexuálnych osôb; 

konštatuje, že v súčasnosti existujú len 

dve krajiny na celom svete, ktoré zakazujú 

lekársky zbytočnú liečbu a operáciu v 

prípade intersexuálnych malých detí; 

naliehavo vyzýva ostatné krajiny, aby 

zmenili svoje právne predpisy a poskytli 

ochranu proti mrzačeniu pohlavných 

orgánov intersexuálnych osôb; konštatuje, 
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Komisiu, aby na tento účel každoročne 

podávala správy o vykonávaní záverov 

Rady; konštatuje, že podľa posúdenia 

prvého roku akčného plánu pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP II) 

presadzovala práva LGBTI osôb tretina 

delegácií; 

že 72 krajín stále kriminalizuje vzťahy 

rovnakého pohlavia a že v 13 z týchto 

krajín sa stále považujú za závažný trestný 

čin; nalieha na tieto štáty, aby okamžite 

zmenili svoje právne predpisy; konštatuje, 

že v mnohých krajinách je právne uznanie 

rodovej identity nemožné alebo možné len 

po podstúpení patologickej a/alebo 

povinnej sterilizácie, a naliehavo vyzýva 

tieto štáty, aby umožnili právne uznanie 

rodovej identity na základe sebaurčenia; 
víta úsilie EÚ o zlepšenie práv osôb 

LGBTI a ich právnej ochrany; naliehavo 

vyzýva delegácie EÚ a veľvyslanectvá 

členských štátov, aby v plnej miere 

vykonávali usmernenia EÚ v oblasti 

LGBTI; vyzýva Komisiu, aby na tento účel 

každoročne podávala správy o vykonávaní 

záverov Rady; konštatuje, že podľa 

posúdenia prvého roku akčného plánu pre 

rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP 

II) presadzovala práva LGBTI osôb tretina 

delegácií; 

Or. en 

 

 


