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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal 

2016/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. tõdeb, et naiste seksuaal- ja 

reproduktiivtervis on seotud mitmete 

inimõigustega, sealhulgas õigusega elule, 

õigusele mitte langeda piinamise ohvriks, 

õigusega tervisele, õigusega eraelule, 

õigusega haridusele ja 

mittediskrimineerimisele; rõhutab, et 

liikmesriikidel on kohustus austada, kaitsta 

ja täita kõikide naiste ja tütarlaste 

seksuaal- ja reproduktiivtervisega 

seonduvaid õigusi, kaasa arvatud nende 

õigus olla vaba sunnist, 

diskrimineerimisest ja vägivallast; rõhutab 

sellega seoses, et puuetega inimestel on 

õigus teistega võrdsetel alustel kasutada 

kõiki oma põhiõigusi; 

79. tõdeb, et naiste seksuaal- ja 

reproduktiivtervis ja -õigused on seotud 

mitmete inimõigustega, sealhulgas 

õigusega elule, õigusele mitte langeda 

piinamise ohvriks, õigusega tervisele, 

õigusega eraelule, õigusega haridusele ja 

mittediskrimineerimisele; rõhutab, et 

liikmesriikidel on kohustus austada ja 

kaitsta kõikide naiste ja tütarlaste seksuaal- 

ja reproduktiivtervist ja täita sellega 

seonduvaid õigusi, kaasa arvatud nende 

õigus olla vaba sunnist, 

diskrimineerimisest ja vägivallast; rõhutab 

sellega seoses, et puuetega inimestel on 

õigus teistega võrdsetel alustel kasutada 

kõiki oma põhiõigusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

125. tuletab meelde Euroopa Inimõiguste 

Kohtu LGBTI-inimeste õigusi puudutavat 

praktikat; peab tervitatavaks asjaolu, et 

järjest rohkem liikmesriike on astunud 

samme, millega aidatakse kaasa LGBTI-

inimeste õiguste edendamisele ja kaitsele, 

ning võtnud nende inimeste põhiõigustega 

seoses vastu uued õiguslikud soo 

tunnustamise menetlused; palub komisjonil 

ja selle ametitel koguda andmeid 

inimõiguste rikkumiste kohta, millega 

LGBTI-inimesed silmitsi seisavad, ning 

jagada liikmesriikidega LGBTI-inimeste 

põhiõiguste kaitsmise parimaid tavasid, 

ning ergutab liikmesriike teavitama 

LGBTI-inimesi täielikult nende õigustest ja 

vahetama sellalaseid parimad tavasid; 

mõistab hukka trans- ja intersooliste 

inimeste põhiõigusi rikkuvad 

meditsiinilised tavad; 

125. tuletab meelde Euroopa Inimõiguste 

Kohtu LGBTI-inimeste õigusi puudutavat 

praktikat; peab tervitatavaks asjaolu, et 

järjest rohkem liikmesriike on astunud 

samme, millega aidatakse kaasa LGBTI-

inimeste õiguste edendamisele ja kaitsele, 

ning võtnud nende inimeste põhiõigustega 

seoses vastu uued õiguslikud soo 

tunnustamise menetlused; palub komisjonil 

ja selle ametitel koguda andmeid 

inimõiguste rikkumiste kohta, millega 

LGBTI-inimesed silmitsi seisavad, ning 

jagada liikmesriikidega LGBTI-inimeste 

põhiõiguste kaitsmise parimaid tavasid, 

ning ergutab liikmesriike teavitama 

LGBTI-inimesi täielikult nende õigustest ja 

vahetama sellalaseid parimad tavasid; 

mõistab hukka trans- ja intersooliste 

inimeste põhiõigusi rikkuvad 

meditsiinilised tavad; ergutab liikmesriike 

keelustama intersooliste laste tarbetut 

meditsiinilist ravi, kui sellise ravi saab 

edasi lükata ajaks, kuni laps on võimeline 

andma oma täielikult teadliku nõusoleku;  

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  125 a. märgib, et transsoolisi inimesi 

peetakse ikka veel enamikus 

liikmesriikides vaimselt haigeks, ja palub 

liikmesriikidel vaadata läbi riiklikud 

vaimsete haiguste loetelud ja töötada välja 

alternatiivsed stigmadeta 

juurdepääsumudelid, tagades, et 

meditsiiniliselt vajalik ravi jääks kõigile 

transsoolistele inimestele kättesaadavaks; 

märgib, et sundsteriliseerimine on 

põhiõiguste rikkumine; peab 

tervitatavaks, et mitmed liikmesriigid on 

võtnud vastu uued õiguslikud soo 

tunnustamise menetlused, milles 

austatakse rohkem transsooliste inimeste 

põhiõigusi; 

Or. en 
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2016/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 125 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  125 b. peab tervitatavaks komisjoni 

algatust, millega püütakse saavutada, et 

transsoolisus jäetakse Maailma 

Terviseorganisatsiooni rahvusvahelise 

haiguste klassifikatsiooni (RHK) 

läbivaatamisel haiguste loetelust välja; 

kutsub komisjoni üles suurendama 

jõupingutusi, et hoida ära lapsena esineva 

soolise variatiivsuse muutumine uueks 

RHK kohaseks diagnoosiks; 

Or. en 

 

 


