
 

AM\1171378SV.docx  PE631.564v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

5.12.2018 A8-0373/16 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Betänkande A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska 

unionens politik på området 

(2018/2098(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet fördömer 

eftertryckligen alla former av 

diskriminering, däribland på grund av ras, 

religion, kast eller liknande system med 

ärvd status, sexuell läggning och 

könsidentitet, funktionsnedsättning eller 

annan ställning. Parlamentet är djupt oroat 

över de många uttrycken för rasism, 

främlingsfientlighet och andra former av 

intolerans och avsaknaden av politisk 

representation för de mest sårbara 

grupperna, t.ex. etniska, språkliga och 

religiösa minoriteter, personer med 

funktionsnedsättning, hbti-personer, 

kvinnor och barn. Parlamentet uppmanar 

EU att göra mer för att utan åtskillnad 

utrota alla former av diskriminering och 

främja medvetenhet, en kultur av tolerans 

och inkludering och särskilt skydd för de 

mest utsatta grupperna genom 

människorättsdialoger och politiska 

dialoger, det arbete som utförs av EU:s 

delegationer och offentlig diplomati. 

Parlamentet uppmanar samtliga länder att 

säkerställa att deras respektive institutioner 

erbjuder effektivt rättsligt skydd inom sina 

53. Europaparlamentet fördömer 

eftertryckligen alla former av 

diskriminering, däribland på grund av ras, 

religion, kast eller liknande system med 

ärvd status, sexuell läggning och 

könsidentitet, könsuttryck, 

könsegenskaper, funktionsnedsättning 

eller annan ställning. Parlamentet är djupt 

oroat över de många uttrycken för rasism, 

främlingsfientlighet och andra former av 

intolerans och avsaknaden av politisk 

representation för de mest sårbara 

grupperna, t.ex. etniska, språkliga och 

religiösa minoriteter, personer med 

funktionsnedsättning, hbti-personer, 

kvinnor och barn. Parlamentet uppmanar 

EU att göra mer för att utan åtskillnad 

utrota alla former av diskriminering och 

främja medvetenhet, en kultur av tolerans 

och inkludering och särskilt skydd för de 

mest utsatta grupperna genom 

människorättsdialoger och politiska 

dialoger, det arbete som utförs av EU:s 

delegationer och offentlig diplomati. 

Parlamentet uppmanar samtliga länder att 

säkerställa att deras respektive institutioner 
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jurisdiktioner. Parlamentet betonar vikten 

av att utveckla utbildningsstrategier på 

skolor för att kunna höja medvetenheten 

bland barn och ge dem de verktyg de 

behöver för att identifiera alla former av 

diskriminering. 

erbjuder effektivt rättsligt skydd inom sina 

jurisdiktioner. Parlamentet betonar vikten 

av att utveckla utbildningsstrategier på 

skolor för att kunna höja medvetenheten 

bland barn och ge dem de verktyg de 

behöver för att identifiera alla former av 

diskriminering. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet fördömer 

godtyckliga gripanden, tortyr, förföljelse 

och dödande av hbti-personer. Parlamentet 

konstaterar att sexuell läggning och 

könsidentitet kan öka riskerna för 

diskriminering, våld och trakasserier. 

Parlamentet noterar att hbti-personer i ett 

antal länder runtom i världen fortfarande 

utsätts för förföljelse och våld på grund av 

sexuell läggning. Parlamentet fördömer 

kränkningar mot kvinnor och 

minoritetsgrupper och konstaterar att dessa 

strider mot den grundläggande rätten till 

fysisk integritet och identitet, såsom 

kvinnlig könsstympning och 

könsstympning av intersexuella. 

Parlamentet noterar att det fortfarande är 

förbjudet med samkönade relationer i 72 

länder och att sådana relationer kan leda till 

dödsstraff i 13 av dessa länder. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen dessa stater att 

omedelbart ändra lagstiftningen. 

Parlamentet välkomnar EU:s insatser för 

att förbättra hbti-personers rättigheter och 

rättsliga skydd. EU:s delegationer och 

57. Europaparlamentet fördömer 

godtyckliga gripanden, tortyr, förföljelse 

och dödande av hbti-personer. Parlamentet 

konstaterar att sexuell läggning, 

könsidentitet, könsuttryck och 

könsegenskaper kan öka riskerna för 

diskriminering, våld och trakasserier. 

Parlamentet noterar att hbti-personer i ett 

antal länder runtom i världen fortfarande 

utsätts för förföljelse och våld på grund av 

sexuell läggning, könsidentitet, 

könsuttryck och könsegenskaper. 

Parlamentet fördömer kränkningar mot 

kvinnor och minoritetsgrupper och 

konstaterar att dessa strider mot den 

grundläggande rätten till fysisk integritet 

och identitet, såsom kvinnlig 

könsstympning och könsstympning av 

intersexuella. Parlamentet konstaterar att 

det för närvarande endast finns två länder 

i världen som förbjuder medicinskt 

onödiga behandlingar och operationer av 

intersexuella spädbarn. Parlamentet 

uppmanar med kraft andra länder att 

ändra sin lagstiftning och ge skydd mot 
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medlemsstaternas ambassader uppmanas 

med kraft att fullt ut genomföra EU:s hbti-

riktlinjer. Kommissionen uppmanas att 

årligen rapportera om genomförandet av 

rådets slutsatser i detta syfte. 

Utvärderingen av det första året efter 

inrättandet av handlingsplanen för 

jämställdhet 2016–2020 (GAP II) visade 

att en tredjedel av delegationerna hade 

genomfört insatser som främjade hbti-

personers mänskliga rättigheter. 

könsstympning av intersexuella. 

Parlamentet noterar att det fortfarande är 

förbjudet med samkönade relationer i 72 

länder och att sådana relationer kan leda till 

dödsstraff i 13 av dessa länder. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen dessa stater att 

omedelbart ändra lagstiftningen. 

Parlamentet noterar att erkännande av 

juridisk könstillhörighet i många länder 

är omöjligt, eller bara är möjligt med 

patologiserande villkor och/eller krav på 

sterilisering, och uppmanar enträget 

dessa stater att tillåta erkännande av 

juridisk könstillhörighet grundat på 

självbestämmande. Parlamentet välkomnar 

EU:s insatser för att förbättra hbti-

personers rättigheter och rättsliga skydd. 

EU:s delegationer och medlemsstaternas 

ambassader uppmanas med kraft att fullt ut 

genomföra EU:s hbti-riktlinjer. 

Kommissionen uppmanas att årligen 

rapportera om genomförandet av rådets 

slutsatser i detta syfte. Utvärderingen av 

det första året efter inrättandet av 

handlingsplanen för jämställdhet 2016–

2020 (GAP II) visade att en tredjedel av 

delegationerna hade genomfört insatser 

som främjade hbti-personers mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


