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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0345/1 

Изменение  1 

Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. признава, че сексуалното и 

репродуктивното здраве на жените е 

свързано с множество права на човека, 

включително правото на живот, правото 

на човека да не бъде подлаган на 

изтезания, правото на здравеопазване, 

правото на неприкосновеност на личния 

живот, правото на образование и 

забраната за дискриминация; 

подчертава, че държавите членки са 

задължени да зачитат, защитават и 

прилагат правата във връзка със 

сексуалното и репродуктивното здраве 

на всички жени и момичета, без 

принуда, дискриминация и насилие; в 

тази връзка подчертава, че лицата с 

увреждания имат право да упражняват 

основните си права на равни начала с 

останалите граждани; 

79. признава, че сексуалното и 

репродуктивното здраве  и сексуалните 

и репродуктивните права на жените, 

са свързани с множество права на 

човека, включително правото на живот, 

правото на човека да не бъде подлаган 

на изтезания, правото на 

здравеопазване, правото на 

неприкосновеност на личния живот, 

правото на образование и забраната за 

дискриминация; подчертава, че 

държавите членки са задължени да 

зачитат, защитават и прилагат 

сексуалните и репродуктивните 

права и правата, свързани със 

сексуалното и репродуктивното здраве 

на всички жени и момичета, без 

принуда, дискриминация и насилие; в 

тази връзка подчертава, че лицата с 

увреждания имат право да упражняват 

основните си права на равни начала с 

останалите граждани; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Изменение  2 

Жозеп-Мария Терикабрас, Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 

 

Предложение за резолюция Изменение 

125. припомня практиката на ЕСПЧ 

относно правата на ЛГБТИ; приветства 

факта, че все повече държави членки 

вече са предприели стъпки, които 

допринасят за насърчаването и по-

добрата защита на правата на ЛГБТИ, и 

са приели нови процедури за признаване 

на пола, които зачитат правата на тази 

лица; призовава Комисията и нейните 

подразделения да събират данни 

относно нарушенията на правата на 

човека, с които се сблъскват ЛГБТИ, и 

да споделят с държавите членки добри 

практики относно защитата на 

основните права на ЛГБТИ, и насърчава 

държавите членки изчерпателно да 

информират ЛГБТИ за техните права и 

да обменят добри практики в тази 

сфера; осъжда медицинските практики, 

които нарушават основните права на 

транссексуалните и интерсексуалните 

лица; 

125. припомня практиката на ЕСПЧ 

относно правата на ЛГБТИ; приветства 

факта, че все повече държави членки 

вече са предприели стъпки, които 

допринасят за насърчаването и по-

добрата защита на правата на ЛГБТИ, и 

са приели нови процедури за признаване 

на пола, които зачитат правата на тази 

лица; призовава Комисията и нейните 

подразделения да събират данни 

относно нарушенията на правата на 

човека, с които се сблъскват ЛГБТИ, и 

да споделят с държавите членки добри 

практики относно защитата на 

основните права на ЛГБТИ, и насърчава 

държавите членки изчерпателно да 

информират ЛГБТИ за техните права и 

да обменят добри практики в тази 

сфера; осъжда медицинските практики, 

които нарушават основните права на 

транссексуалните и интерсексуалните 

лица; насърчава държавите членки да 

забранят ненужното медицинско 

лечение на интерсексуалните деца, 

когато то може да бъде отложено, 

докато детето е в състояние да даде 

напълно информирано съгласие;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Изменение  3 

Жозеп-Мария Терикабрас, Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  125a. отбелязва, че в по-голямата 

част от държавите членки 

транссексуалните лица все още се 

считат за психично болни, и 

призовава държави членки да 

преразгледат националната си 

категоризация на психичните 

заболявания и да разработят 

алтернативни, нестигматизирани 

модели на достъп, като гарантират 

наличието на необходимото от 

медицинска гледна точка лечение за 

всички транссексуални лица; 

отбелязва, че насилствената 

стерилизация е нарушение на 

основните права; приветства 

неотдавнашното приемане от редица 

държави членки на нови процедури за 

съдебно признаване на пола, които 

зачитат в по-голяма степен 

основните права на 

транссексуалните лица; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Изменение  4 

Жозеп-Мария Терикабрас, Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  125б. приветства инициативата, 

която Комисията проявява, 

работейки за слагане на край на 

патологизирането на 

транссексуалните идентичности в 

рамките на прегледа на 

Международната класификация на 

болестите (МКБ) на Световната 

здравна организация; призовава 

Комисията да активизира усилията 

си, така че несъответствието на 

пола в детството да не се превърне в 

нова диагноза по МКБ; 

Or. en 

 

 


