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Tarkistus 2
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Manuel Bompard
The Left -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että vaikka hlbtiq-
henkilöt kohtaavat Puolassa 
järjestelmällistä syrjintää, tämä on ongelma 
myös muualla EU:ssa ja että hlbtiq-
henkilöiden jatkuvan syrjinnän ja häirinnän 
lievittämisessä on edistytty vain vähän tai 
ei lainkaan; ottaa huomioon, että hlbtiq-
henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä, 
vihapuhe ja viharikokset ovat edelleen 
yleisiä kaikkialla EU:ssa; ottaa huomioon, 
että nämä hyökkäykset loukkaavat hlbtiq-
henkilöiden perusoikeuksia ja että 
viranomaisten reaktiot ovat liian usein 
riittämättömiä; ottaa huomioon, että hlbtiq-
henkilöihin kohdistuu kaikissa 
jäsenvaltioissa yhä enemmän syrjintää 
kaikilla elämänaloilla, myös työssä ja 
kouluissa, ja että fyysiset, emotionaaliset ja 
seksuaaliset hyökkäykset ovat yleisiä sekä 
verkossa että sen ulkopuolella, mikä johtaa 
siihen, että hlbtiq-henkilöiden12 ja 
erityisesti nuorten transihmisten 
itsemurhien määrä on huolestuttava;

_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality, 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report, ILGA-
Europe, https://www.ilga-

O. ottaa huomioon, että monet 
jäsenvaltiot ovat aiemmin syrjineet ja 
vainonneet hlbtiq-henkilöitä syrjivällä 
lainsäädännöllä ja politiikkatoimilla; 
ottaa huomioon, että toisen 
maailmansodan aikana pidätettiin ja 
vangittiin tuhansia hlbtiq-henkilöitä ja 
että keskitysleireillä heitä kuoli tuhansia; 
ottaa huomioon, että vaikka hlbtiq-henkilöt 
kohtaavat Puolassa järjestelmällistä 
syrjintää, tämä on ongelma myös muualla 
EU:ssa ja että hlbtiq-henkilöiden jatkuvan 
syrjinnän ja häirinnän lievittämisessä on 
edistytty vain vähän tai ei lainkaan; ottaa 
huomioon, että hlbtiq-henkilöihin 
kohdistuva julkinen syrjintä, vihapuhe ja 
viharikokset ovat edelleen yleisiä 
kaikkialla EU:ssa; ottaa huomioon, että 
nämä hyökkäykset loukkaavat hlbtiq-
henkilöiden perusoikeuksia ja että 
viranomaisten reaktiot ovat liian usein 
riittämättömiä; ottaa huomioon, että hlbtiq-
henkilöihin kohdistuu kaikissa 
jäsenvaltioissa yhä enemmän syrjintää 
kaikilla elämänaloilla, myös työssä ja 
kouluissa, ja että fyysiset, emotionaaliset ja 
seksuaaliset hyökkäykset ovat yleisiä sekä 
verkossa että sen ulkopuolella, mikä johtaa 
siihen, että hlbtiq-henkilöiden12 ja 
erityisesti nuorten transihmisten 
itsemurhien määrä on huolestuttava; ottaa 
huomioon, että useat jäsenvaltiot ovat 

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
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europe.org/rainboweurope/2020 päivittäneet lainsäädäntöään, jotta siitä 
tulisi osallistavampi hlbtiq-henkilöiden 
kannalta; ottaa huomioon, että 
lainsäädännössä on kuitenkin useita 
aukkoja, jotka edellyttävät kansallisilta 
lainsäätäjiltä poliittista tahtoa ja 
sitoutumista, jotta voidaan varmistaa 
hlbtiq-henkilöiden todellinen tasa-arvo;
_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality, 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020

Or. en

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
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Tarkistus 3
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Manuel Bompard
The Left -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 P a. ottaa huomioon, että vuonna 2021 
on käynnistetty sosiaalisen median 
aloitteita, kuten #MeTooGay-liike, joissa 
tuomitaan seksuaalinen hyväksikäyttö 
hlbtiq-yhteisössä; ottaa huomioon, että 
tämän sananvapausliikkeen käynnistänyt 
opiskelija Guillaume Tran Thanh teki 
itsemurhan pian liikkeen käynnistämisen 
jälkeen, koska joutui sosiaalisessa 
mediassa tekemänsä ilmiannon takia 
kovan painostuksen alaiseksi; toteaa, että 
tällainen murhenäytelmä herättää 
kysymyksiä puutteista seksuaalisen 
väkivallan uhrien tukemisessa;

Or. en
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Tarkistus 4
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Manuel Bompard
The Left -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Q a. ottaa huomioon, että poliisin 
harjoittama hlbtiq-henkilöiden syrjintä ja 
poliisin heihin kohdistama väkivalta ovat 
edelleen ongelmia unionissa; ottaa 
huomioon, että jos poliiseja ei kouluteta 
asianmukaisesti, he saattavat estää hlbtiq-
henkilöitä ilmoittamasta kärsimästään 
väkivallasta ja syrjinnästä; toteaa, että 
tämä on edelleen merkittävä este tasa-
arvon toteutumiselle; ottaa huomioon, 
että lainvalvontaviranomaisten 
koulutusohjelmat auttavat ehkäisemään 
ja torjumaan syrjiviä käytäntöjä ja 
viharikoksia; katsoo, että hlbtiq-
henkilöihin kohdistuvat vihapuhe ja 
rikokset olisi tutkittava perusteellisesti 
ottaen huomioon ennakkoluulojen osuus 
niissä sekä tarvittaessa asetettava tekijät 
asianmukaisesti syytteeseen;

Or. en


