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Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 
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Betænkning A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 

2016/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

79. anerkender, at kvinders seksuelle og 

reproduktive sundhed er relateret til talrige 

menneskerettigheder, heriblandt retten til 

liv, retten til at undgå tortur, retten til 

sundhed, retten til privatlivets fred, retten 

til uddannelse og forbuddet mod 

forskelsbehandling; understreger, at 

medlemsstaterne er forpligtet til at 

respektere, beskytte og opretholde alle 

kvinders og pigers seksuelle og 

reproduktive sundhed og rettigheder og 

sikre, at der ikke foreligger tvang, 

forskelsbehandling og vold; understreger i 

denne forbindelse, at handicappede 

personer har krav på at nyde godt af deres 

grundlæggende rettigheder på det samme 

grundlag som alle andre mennesker; 

79. anerkender, at kvinders seksuelle og 

reproduktive sundhed og rettigheder er 

relateret til talrige menneskerettigheder, 

heriblandt retten til liv, retten til at undgå 

tortur, retten til sundhed, retten til 

privatlivets fred, retten til uddannelse og 

forbuddet mod forskelsbehandling; 

understreger, at medlemsstaterne er 

forpligtet til at respektere, beskytte og 

opretholde alle kvinders og pigers 

seksuelle og reproduktive sundhed og 

rettigheder og sikre, at der ikke foreligger 

tvang, forskelsbehandling og vold; 

understreger i denne forbindelse, at 

handicappede personer har krav på at nyde 

godt af deres grundlæggende rettigheder på 

det samme grundlag som alle andre 

mennesker; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 

2016/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

125. minder om Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols retspraksis 

vedrørende LGBTI-rettigheder; glæder sig 

over, at et stigende antal medlemsstater 

allerede har taget skridt til at fremme og 

beskytte LGBTI-personers rettigheder på 

en bedre måde og har vedtaget nye 

procedurer for juridisk anerkendelse af køn 

med henblik på disse personers 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

Kommissionen og dens agenturer til at 

indsamle data om de 

menneskerettighedskrænkelser, som 

LGBTI-personer møder, og udveksle 

bedste praksis vedrørende beskyttelse af 

deres grundlæggende rettigheder med 

medlemsstaterne, og opfordrer 

medlemsstaterne til at oplyse LGBTI-

personer fuldstændigt om deres rettigheder 

og udveksle bedste praksis på dette 

område; fordømmer lægelig praksis, der 

krænker transpersoners og interkønnedes 

grundlæggende rettigheder; 

125. minder om Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols retspraksis 

vedrørende LGBTI-rettigheder; glæder sig 

over, at et stigende antal medlemsstater 

allerede har taget skridt til at fremme og 

beskytte LGBTI-personers rettigheder på 

en bedre måde og har vedtaget nye 

procedurer for juridisk anerkendelse af køn 

med henblik på disse personers 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

Kommissionen og dens agenturer til at 

indsamle data om de 

menneskerettighedskrænkelser, som 

LGBTI-personer møder, og udveksle 

bedste praksis vedrørende beskyttelse af 

deres grundlæggende rettigheder med 

medlemsstaterne, og opfordrer 

medlemsstaterne til at oplyse LGBTI-

personer fuldstændigt om deres rettigheder 

og udveksle bedste praksis på dette 

område; fordømmer lægelig praksis, der 

krænker transpersoners og interkønnedes 

grundlæggende rettigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til at forbyde unødvendig 

lægelig behandling af interseksuelle børn, 

hvis den kan udsættes, indtil barnet kan 

give fuldt informeret samtykke;  

 

Or. en 
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Betænkning A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 

2016/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  125a. bemærker, at transpersoner fortsat 

anses for psykisk syge i de fleste 

medlemsstater, og opfordrer 

medlemsstaterne til at tage de nationale 

lister over psykisk sundhed op til revision 

og til at udvikle alternative 

adgangsmodeller uden stigmatisering, der 

sikrer, at der er adgang til den fornødne 

medicinske behandling for alle 

transpersoner; bemærker, at 

tvangssterilisation er en krænkelse af de 

grundlæggende rettigheder; glæder sig 

over en række medlemsstaters vedtagelse 

for nylig af nye retlige 

anerkendelsesprocedurer for køn, der i 

højere grad overholder transpersoners 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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Betænkning A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 

2016/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  125b. glæder sig over Kommissionens 

initiativ til fremme af depatologisering af 

transpersonidentiteter i forbindelse med 

gennemgangen af 

Verdenssundhedsorganisationens 

Internationale Sygdomsklassifikation 

(ICD); opfordrer Kommissionen til at 

intensivere indsatsen for at undgå, at 

kønsvarians i barndommen bliver en ny 

ICD-diagnose; 

Or. en 

 

 


