
AM\1226384BG.docx PE689.039v01-00

BG Единство в многообразието BG

8.3.2021 B9-0166/2

Изменение 2
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Манюел Бомпар
от името на групата The Left

Предложение за резолюция B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Обявяване на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

О. като има предвид, че ЛГБТИК 
лицата в Полша са изправени пред 
системна дискриминация и че този 
проблем съществува и в ЕС като цяло, 
като по отношение на ограничаването 
на трайната дискриминация и тормоза 
на ЛГБТИК лицата е постигнат твърде 
малък напредък или не е постигнат 
никакъв напредък; като има предвид, че 
публичната дискриминация, словото на 
омразата и престъпленията от омраза 
срещу ЛГБТИК лицата продължават да 
бъдат широко разпространено явление в 
целия ЕС; като има предвид, че тези 
атаки нарушават основните права на 
ЛГБТИК лицата и че реакциите на 
публичните органи в твърде много 
случаи са недостатъчни; като има 
предвид, че във всяка държава членка 
ЛГБТИК лицата все още се сблъскват с 
по-висока степен на дискриминация във 
всички сфери на живота, включително 
на работното място и в училище, и с 
широко разпространени физически, 
емоционални и сексуални атаки както 
онлайн, така и офлайн, което води до 
тревожно високо равнище на 
самоубийствата сред младите ЛГБТИК 
лица12, и по-специално сред младите 
трансполови лица;

_______________________

О. като има предвид, че в 
миналото много държави членки са 
дискриминирали и преследвали 
ЛГБТИК лицата чрез 
дискриминационни закони и 
политики; като има предвид, че по 
време на Втората световна война 
хиляди ЛГБТИК лица са били 
арестувани, са били лишени от 
свобода и са загинали в 
концентрационните лагери; като има 
предвид, че ЛГБТИК лицата в Полша са 
изправени пред системна 
дискриминация и че този проблем 
съществува и в ЕС като цяло, като по 
отношение на ограничаването на 
трайната дискриминация и тормоза на 
ЛГБТИК лицата е постигнат твърде 
малък напредък или не е постигнат 
никакъв напредък; като има предвид, че 
публичната дискриминация, словото на 
омразата и престъпленията от омраза 
срещу ЛГБТИК лицата продължават да 
бъдат широко разпространено явление в 
целия ЕС; като има предвид, че тези 
атаки нарушават основните права на 
ЛГБТИК лицата и че реакциите на 
публичните органи в твърде много 
случаи са недостатъчни; като има 
предвид, че във всяка държава членка 
ЛГБТИК лицата все още се сблъскват с 
по-висока степен на дискриминация във 
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12 A long way to go for LGBTI equality, 
Агенция на Европейския съюз за 
основните права, 2020 г., 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Доклад „Rainbow Europe 2000“ Rainbow 
Europe report, ILGA-Europe, , 
https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

всички сфери на живота, включително 
на работното място и в училище, и с 
широко разпространени физически, 
емоционални и сексуални атаки както 
онлайн, така и офлайн, което води до 
тревожно високо равнище на 
самоубийствата сред младите ЛГБТИК 
лица12, и по-специално сред младите 
трансполови лица; като има предвид, 
че няколко държави членки са 
актуализирали законодателството си 
с цел по-висока степен на 
приобщаване на ЛГБТИК лицата; 
като има предвид, че въпреки това 
съществуват редица законодателни 
пропуски, за чието преодоляване са 
необходими политическа воля и 
ангажимент от страна на 
националните законодатели, с цел да 
се гарантира действителното 
равенство на ЛГБТИК лицата;
_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality, 
Агенция на Европейския съюз за 
основните права, 2020 г., 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Доклад „Rainbow Europe 2000“ Rainbow 
Europe report, ILGA-Europe, 
https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

Or. en
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Изменение 3
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Манюел Бомпар
от името на групата The Left

Предложение за резолюция B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Обявяването на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата

Предложение за резолюция
Съображение П a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 Пa. като има предвид, че през 
2021 г. в социалните медии се появиха 
инициативи, например движението 
#MeTooGay, чиято цел е да се 
изобличи сексуалният тормоз в 
рамките на общността на ЛГБТИК 
лицата; като има предвид, че Гийом 
Тран Тан – студентът, който 
инициира тази проява на свободата 
на изразяване на мнение – беше 
подложен на твърде силен натиск 
след своите изобличения в 
социалните медии и сложи край на 
живота си скоро след това; като има 
предвид, че тази трагедия повдига 
въпроси относно пропуските в 
подкрепата за жертвите на 
сексуално насилие;

Or. en
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Изменение 4
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Манюел Бомпар
от името на групата The Left

Предложение за резолюция B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Обявяването на ЕС за зона на свобода за ЛГБТИК лицата

Предложение за резолюция
Съображение Р a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 Рa. като има предвид, че 
дискриминацията и насилието срещу 
ЛГБТИК лицата от страна на 
полицията продължава да бъде 
проблем в Съюза; като има предвид, 
че при липсата на подходящо 
обучение полицията може да възпира 
съобщаването от ЛГБТИК лицата за 
случаите на насилие и дискриминация 
срещу тях; като има предвид, че това 
продължава да бъде основна пречка за 
ефективното равенство; като има 
предвид, че програмите за обучение на 
правоприлагащите органи спомагат 
за предотвратяването на 
дискриминационните практики и 
престъпленията от омраза и за 
справянето с тях; като има предвид, 
че словото на омразата и 
престъпленията срещу ЛГБТИК 
лицата следва да бъдат щателно 
разследвани, като се вземат предвид 
мотивите , породени от 
предубеждения, и когато е 
целесъобразно, те следва да бъдат 
надлежно преследвани по съдебен ред;

Or. en


