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7.12.2016 A8-0345/1 

Tarkistus  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. ottaa huomioon, että naisten seksuaali- 

ja lisääntymisterveys liittyy moniin 

ihmisoikeuksiin, joita ovat oikeus elämään, 

oikeus olla vapaa kidutuksesta, oikeus 

terveyteen, oikeus yksityisyyteen, oikeus 

koulutukseen ja syrjintäkielto; korostaa, 

että jäsenvaltioiden velvollisuutena on 

kunnioittaa, suojella ja noudattaa ilman 

pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa 

kaikkien naisten ja tyttöjen seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia; 

korostaa tässä suhteessa, että vammaisilla 

henkilöillä on oikeus nauttia 

perusoikeuksistaan yhdenvertaisesti 

muiden kanssa; 

79. ottaa huomioon, että naisten seksuaali- 

ja lisääntymisterveys ja -oikeudet liittyvät 

moniin ihmisoikeuksiin, joita ovat oikeus 

elämään, oikeus olla vapaa kidutuksesta, 

oikeus terveyteen, oikeus yksityisyyteen, 

oikeus koulutukseen ja syrjintäkielto; 

korostaa, että jäsenvaltioiden 

velvollisuutena on kunnioittaa, suojella ja 

noudattaa ilman pakottamista, syrjintää ja 

väkivaltaa kaikkien naisten ja tyttöjen 

seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -

oikeuksia; korostaa tässä suhteessa, että 

vammaisilla henkilöillä on oikeus nauttia 

perusoikeuksistaan yhdenvertaisesti 

muiden kanssa; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Tarkistus  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

125 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

125. palauttaa mieliin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen HLBTI-

oikeuksia koskevan oikeuskäytännön; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että entistä 

suurempi joukko jäsenvaltioita on jo 

ryhtynyt toimenpiteisiin HLBTI-

henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja 

suojelemiseksi entistä paremmin ja ottaneet 

käyttöön kyseisten henkilöiden 

perusoikeuksia koskevia uusia sukupuolen 

vahvistamiseen liittyviä oikeudellisia 

menettelyjä; kehottaa komissiota ja sen 

virastoja keräämään tietoja HLBTI-

henkilöiden kokemista 

ihmisoikeusloukkauksista ja jakamaan 

jäsenvaltioiden kanssa heidän 

perusoikeuksiaan koskevia parhaita 

käytäntöjä ja kannustaa jäsenvaltioita 

tiedottamaan HLBTI-henkilöille 

täysimääräisesti heidän oikeuksistaan ja 

vaihtamaan parhaita käytäntöjä tässä 

yhteydessä; tuomitsee lääketieteelliset 

käytännöt, jotka loukkaavat trans- ja 

intersukupuolisten henkilöiden 

perusoikeuksia; 

125. palauttaa mieliin Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen HLBTI-

oikeuksia koskevan oikeuskäytännön; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että entistä 

suurempi joukko jäsenvaltioita on jo 

ryhtynyt toimenpiteisiin HLBTI-

henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja 

suojelemiseksi entistä paremmin ja ottaneet 

käyttöön kyseisten henkilöiden 

perusoikeuksia koskevia uusia sukupuolen 

vahvistamiseen liittyviä oikeudellisia 

menettelyjä; kehottaa komissiota ja sen 

virastoja keräämään tietoja HLBTI-

henkilöiden kokemista 

ihmisoikeusloukkauksista ja jakamaan 

jäsenvaltioiden kanssa heidän 

perusoikeuksiaan koskevia parhaita 

käytäntöjä ja kannustaa jäsenvaltioita 

tiedottamaan HLBTI-henkilöille 

täysimääräisesti heidän oikeuksistaan ja 

vaihtamaan parhaita käytäntöjä tässä 

yhteydessä; tuomitsee lääketieteelliset 

käytännöt, jotka loukkaavat trans- ja 

intersukupuolisten henkilöiden 

perusoikeuksia; kannustaa jäsenvaltioita 

kieltämään tarpeettoman lääketieteellisen 

hoidon intersukupuolisille lapsille silloin, 

kun tällaista hoitoa voidaan lykätä, 

kunnes lapsi pystyy antamaan täysin 

tietoon perustuvan suostumuksensa; 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Tarkistus  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

125 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 125 a. panee merkille, että transihmisiä 

pidetään edelleen mielisairaina 

useimmissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa 

jäsenvaltioita tarkistamaan kansallisia 

mielenterveysalan tautiluetteloitaan ja 

kehittämään vailla leimaa olevia 

vaihtoehtoisia saatavuusmalleja, joilla 

varmistetaan, että kaikille transihmisille 

on saatavana lääketieteellisesti 

välttämätöntä hoitoa; toteaa, että 

pakkosterilointi on perusoikeusloukkaus; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että useat 

jäsenvaltiot ovat hiljattain hyväksyneet 

uusia oikeudellisen sukupuolen 

vahvistamismenettelyjä, joilla 

kunnioitetaan enemmän transihmisten 

perusoikeuksia; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Tarkistus  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0345/2016 

József Nagy 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 

2016/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

125 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  125 b. pitää myönteisenä komission 

aloitetta, jolla pyritään transsukupuolisen 

identiteetin tautiluokituksen poistamiseen, 

kun WHO:n kansainvälistä 

tautiluokitusta tarkastellaan uudelleen; 

kehottaa komissiota tehostamaan 

ponnistuksia, joilla estetään se, että 

lapsuusajan sukupuolen moninaisuus 

määritetään uudeksi kansainväliseksi 

tautiluokaksi; 

Or. en 

 

 


