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Amendamentul 1 
Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 

muncă 
2014/2160(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reiterează că este important ca statele 
membre să includă în mod explicit în 
legislația lor națională interzicerea oricărei 

forme de discriminare pe criterii de 
identitate sexuală sau schimbare de sex; 

18. consideră regretabil faptul că multe 
state membre nu au introdus o protecție 
explicită împotriva discriminării pe motiv 
de schimbare de sex atunci când au 
transpus directiva și solicită Comisiei să 
responsabilizeze statele membre; 
reiterează că este important ca statele 
membre să includă în mod explicit în 

legislația lor națională interzicerea oricărei 
forme de discriminare pe criterii de 
orientare sexuală sau identitate de gen; 
consideră că protecția juridică actuală 
prevăzută de directivă pentru cei care 
intenționează, sunt pe cale sau au realizat 
o operație de schimbare de sex ar trebui 
extinsă pentru a cuprinde toate 
persoanele transgen; solicită, în acest 
sens, includerea explicită a interzicerii 
discriminării pe criterii de identitate de 
gen în toate reformările viitoare; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 
muncă 

2014/2160(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 52 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. invită Comisia să realizeze un studiu 
privind modul în care procedurile legate de 

recunoașterea oficială a schimbării de sex 
a unei persoane sau absența unor astfel de 
proceduri, afectează poziția persoanelor 
transgen pe piața forței de muncă, 
îndeosebi accesul acestora la locuri de 

muncă, nivelul de remunerare, evoluția 
carierei și pensiile; 

52. invită Comisia să realizeze un studiu 
privind modul în care procedurile legate de 

recunoașterea juridică a genului unei 
persoane sau absența unor astfel de 

proceduri afectează poziția persoanelor 
transgen pe piața forței de muncă, 
îndeosebi accesul acestora la locuri de 

muncă, nivelul de remunerare, evoluția 
carierei și pensiile; 

Or. en 

 

 


