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7.12.2016 A8-0345/1 

Pozměňovací návrh  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. uznává, že sexuální a reprodukční 

zdraví žen souvisí s řadou lidských práv, 

včetně práva na život, práva na život bez 

mučení, práva na zdraví, práva na 

soukromí, práva na vzdělání a zákazu 

diskriminace;   

 zdůrazňuje, že musí být dodržována práva 

na sexuální a reprodukční zdraví všech žen 

a dívek, a to bez nátlaku, diskriminace a 

násilí;   zdůrazňuje, že osoby se 

zdravotním postižením mají nárok požívat 

všech svých základních práv na stejném 

základě jako ostatní; 

79. uznává, že sexuální a reprodukční 

zdraví a práva žen souvisí s řadou lidských 

práv, včetně práva na život, práva na život 

bez mučení, práva na zdraví, práva na 

soukromí, práva na vzdělání a zákazu 

diskriminace;  zdůrazňuje, že musí 

respektovat a chránit sexuální a 

reprodukční zdraví a práva všech žen a 

dívek a uspokojovat související potřeby, a 

to bez nátlaku, diskriminace a násilí; 

zdůrazňuje, že osoby se zdravotním 

postižením mají nárok požívat všech svých 

základních práv na stejném základě jako 

ostatní; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Pozměňovací návrh  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 125 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

125. připomíná judikaturu ESLP týkající se 

práv LGBTI osob; vítá skutečnost, že 

rostoucí počet členských států již přijal 

opatření, která přispívají k tomu, aby byly 

práva LGBTI osob lépe prosazována a 

chráněna, a rovněž nové postupy právního 

uznání pohlaví respektující základní práva 

těchto osob; vyzývá Komisi, aby 

shromažďovala údaje o porušování 

lidských práv, kterým čelí LGBTI osoby a 

aby s členskými sdílela osvědčené postupy 

týkající se ochrany jejich základních práv, 

a vybízí členské státy, aby LGBTI osoby v 

plném rozsahu informovaly o jejich 

právech a v této otázce si vyměňovaly 

osvědčené postupy; odsuzuje lékařské 

postupy, které porušují základní práva 

trans a intersexuálních osob; 

125. připomíná judikaturu ESLP týkající se 

práv LGBTI osob; vítá skutečnost, že 

rostoucí počet členských států již přijal 

opatření, která přispívají k tomu, aby byly 

práva LGBTI osob lépe prosazována a 

chráněna, a rovněž nové postupy právního 

uznání pohlaví respektující základní práva 

těchto osob;  vyzývá Komisi, aby 

shromažďovala údaje o porušování 

lidských práv, kterým čelí LGBTI osoby, a 

aby s členskými sdílela osvědčené postupy 

týkající se ochrany jejich základních práv, 

a vybízí členské státy, aby LGBTI osoby v 

plném rozsahu informovaly o jejich 

právech a v této otázce si vyměňovaly 

osvědčené postupy;  odsuzuje lékařské 

postupy, které porušují základní práva 

trans a intersexuálních osob; vybízí členské 

státy, aby zakázaly zbytečné lékařské 

zákroky u intersexuálních dětí, pokud je 

lze odložit do doby, kdy dítě bude moci 

udělit plně informovaný souhlas;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Pozměňovací návrh  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 125 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  125a. vyjadřuje politování nad tím, že 

trans osoby jsou dosud ve většině 

členských států považovány za duševně 

nemocné, a vyzývá členské státy, aby 

přezkoumaly své vnitrostátní seznamy 

týkající se duševního zdraví a rozvíjely 

alternativní modely přístupu bez 

jakéhokoli stigmatu, které zajistí, aby 

všechny trans osoby měly k dispozici péči, 

která je z lékařského hlediska nezbytná; 

konstatuje, že nucená sterilizace je 

porušením základních práv; vítá, že 

několik členských států nedávno přijalo 

nové postupy právního uznání pohlaví, 

které více respektují základní práva trans 

osob; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Pozměňovací návrh  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 125 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  125b. vítá iniciativu Komise usilující o  

depatologizaci transgenderových identit v 

rámci přezkumu Mezinárodní klasifikace 

nemocí Světové zdravotnické organizace 

(MKN); vyzývá Komisi, aby zintenzívnila 

své úsilí s cílem zabránit tomu, aby se 

genderová odlišnost v dětství stala novou 

diagnózou MKN; 

Or. en 

 

 


