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8.3.2021 B9-0166/2

Predlog spremembe 2
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Predlog resolucije B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se osebe LGBTIQ na Poljskem 
sicer soočajo s sistematično diskriminacijo, 
vendar je to tudi težava po vsej EU, pri 
čemer je bilo doseženega malo ali nič 
napredka pri odpravljanju trajne 
diskriminacije in nadlegovanja oseb 
LGBTIQ; ker v EU še vedno prevladujejo 
javna diskriminacija, sovražni govor in 
kazniva dejanja iz sovraštva proti osebam 
LGBTIQ; ker ti napadi kršijo temeljne 
pravice oseb LGBTIQ, odzivi javnih 
organov pa so prepogosto neustrezni; ker 
se osebe LGBTIQ v vseh državah članicah 
še vedno soočajo z višjo stopnjo 
diskriminacije na vseh področjih življenja, 
tudi na delovnem mestu in v šoli, ter z 
visoko pogostostjo fizičnih, čustvenih in 
spolnih napadov, tako v spletu kot zunaj 
njega, kar vodi v zaskrbljujočo stopnjo 
samomorov med mladimi osebami 
LGBTIQ12, zlasti med mladimi 
transseksualci;

_______________________
12A long way to go for LGBTI equality 
(Dolga pot do enakosti LGBTI), FRA, 
2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report (Poročilo 
Mavrična Evropa 2019), ILGA-Europe, 

O. ker so številne države članice v 
preteklosti diskriminirale in preganjale 
osebe LGBTIQ z diskriminatornimi 
zakoni in politikami; ker je bilo med 
drugo svetovno vojno v koncentracijskih 
taboriščih aretiranih in zaprtih na tisoče 
oseb LGBTIQ ter so tam umrle; ker se 
osebe LGBTIQ na Poljskem sicer soočajo s 
sistematično diskriminacijo, vendar je to 
tudi težava po vsej EU, pri čemer je bilo 
doseženega malo ali nič napredka pri 
odpravljanju trajne diskriminacije in 
nadlegovanja oseb LGBTIQ; ker v EU še 
vedno prevladujejo javna diskriminacija, 
sovražni govor in kazniva dejanja iz 
sovraštva proti osebam LGBTIQ; ker ti 
napadi kršijo temeljne pravice oseb 
LGBTIQ, odzivi javnih organov pa so 
prepogosto neustrezni; ker se osebe 
LGBTIQ v vseh državah članicah še vedno 
soočajo z višjo stopnjo diskriminacije na 
vseh področjih življenja, tudi na delovnem 
mestu in v šoli, ter z visoko pogostostjo 
fizičnih, čustvenih in spolnih napadov, tako 
v spletu kot zunaj njega, kar vodi v 
zaskrbljujočo stopnjo samomorov med 
mladimi osebami LGBTIQ12, zlasti med 
mladimi transseksualci; ker je več držav 
članic posodobilo zakonodajo za večjo 
vključenost oseb LGBTIQ; ker kljub temu 
obstaja več zakonodajnih vrzeli, ki 
zahtevajo politično voljo in zavezanost 
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https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020. 

nacionalnih zakonodajalcev, da bi 
zagotovili resnično enakost oseb 
LGBTIQ;
_______________________
12A long way to go for LGBTI equality 
(Dolga pot do enakosti LGBTI), FRA, 
2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
2020 Rainbow Europe report (Poročilo 
Mavrična Evropa 2020), ILGA-Europe, 
https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020. 
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8.3.2021 B9-0166/3

Predlog spremembe 3
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Predlog resolucije B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Pa. ker so se leta 2021 pojavile pobude 
v družbenih medijih, kot je gibanje 
#MeToGay, da bi obsodili spolno zlorabo 
v skupnosti LGBTIQ; ker si je študent, ki 
je bil začetnik tega odraza svobode 
izražanja, Guillaume Tran Thanh kmalu 
zatem vzel življenje pod prevelikim 
pritiskom po zavrnitvi v družbenih 
medijih; ker se zaradi takšne tragedije 
porajajo vprašanja o pomanjkljivostih pri 
podpori žrtvam spolnega nasilja;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
v imenu skupine The Left

Predlog resolucije B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Qa. ker sta diskriminacija oseb 
LGBTIQ in nasilje policije nad njimi v 
Uniji še vedno problematična; ker lahko 
policija brez ustreznega usposabljanja 
osebe LGBTIQ odvrne od prijave nasilja 
nad njimi in diskriminacije; ker je to še 
vedno velika ovira za učinkovito enakost; 
ker programi usposabljanja za organe 
kazenskega pregona pomagajo 
preprečevati in odpravljati 
diskriminatorne prakse in kazniva dejanja 
iz sovraštva; ker bi bilo treba sovražni 
govor in kazniva dejanja zoper osebe 
LGBTIQ temeljito preiskati, pri tem pa 
upoštevati motivacijo na podlagi 
predsodkov in jih po potrebi ustrezno 
preganjati;

Or. en


