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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0345/1 

Módosítás  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. elismeri, hogy a nők szexuális és 

reproduktív egészsége több emberi joghoz 

kapcsolódik, többek között az élethez 

fűződő joghoz, a kínzástól való 

mentességhez fűződő joghoz, az 

egészséghez fűződő joghoz, a 

magánélethez fűződő joghoz, az oktatáshoz 

fűződő joghoz és a megkülönböztetés 

tilalmához; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok kötelesek tiszteletben tartani, 

megvédeni és érvényesíteni minden nő és 

lány szexuális és reproduktív egészséghez 

fűződő, a kényszertől, a 

megkülönböztetéstől és az erőszaktól 

mentes élethez való jogát; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy a fogyatékossággal élő 

személyeket a többiekkel azonos módon 

megilletik alapvető jogok; 

79. elismeri, hogy a nők szexuális és 

reproduktív egészsége és jogai több emberi 

joghoz kapcsolódik, többek között az 

élethez fűződő joghoz, a kínzástól való 

mentességhez fűződő joghoz, az 

egészséghez fűződő joghoz, a 

magánélethez fűződő joghoz, az oktatáshoz 

fűződő joghoz és a megkülönböztetés 

tilalmához; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok kötelesek tiszteletben tartani, 

megvédeni és érvényesíteni minden nő és 

lány szexuális és reproduktív egészségét és 

jogait, valamint a kényszertől, a 

megkülönböztetéstől és az erőszaktól 

mentes élethez való jogát; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy a fogyatékossággal élő 

személyeket a többiekkel azonos módon 

megilletik az alapvető jogok; 

Or. en 



 

AM\1112053HU.docx  PE596.605v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0345/2 

Módosítás  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

125 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

125. emlékeztet az EJEB LMBTI-jogokra 

vonatkozó esetjogára; üdvözli, hogy egyre 

több tagállam tett már arra irányuló 

lépéseket, hogy hozzájáruljon az LMBTI 

személyek jogainak előmozdításához és 

jobban védje e jogokat, és új törvényes 

eljárásokat fogadtak el a nemek 

elismerésére, amelyek tiszteletben tartják e 

személyek alapvető jogait; felhívja a 

Bizottságot és ügynökségeit, hogy gyűjtsön 

adatokat az LMBTI személyek által 

tapasztalt emberijog-sértésekről, és osszák 

meg a tagállamokkal az e személyek 

alapvető jogainak védelmével kapcsolatos 

bevált gyakorlatokat, továbbá ösztönzi a 

tagállamokat, hogy tájékoztassák teljes 

körűen az LMBTI személyeket a jogaikról, 

valamint e tekintetben valósítsák meg a 

legjobb gyakorlatok cseréjét; elítéli azokat 

az orvosi beavatkozásokat, amelyek sértik 

a transznemű és interszexuális emberek 

alapvető jogait; 

125. emlékeztet az EJEB LMBTI-jogokra 

vonatkozó esetjogára; üdvözli, hogy egyre 

több tagállam tett már arra irányuló 

lépéseket, hogy hozzájáruljon az LMBTI 

személyek jogainak előmozdításához és 

jobban védje e jogokat, és új törvényes 

eljárásokat fogadtak el a nemek 

elismerésére, amelyek tiszteletben tartják e 

személyek alapvető jogait; felhívja a 

Bizottságot és ügynökségeit, hogy gyűjtsön 

adatokat az LMBTI személyek által 

tapasztalt emberijog-sértésekről, és osszák 

meg a tagállamokkal az e személyek 

alapvető jogainak védelmével kapcsolatos 

bevált gyakorlatokat, továbbá ösztönzi a 

tagállamokat, hogy tájékoztassák teljes 

körűen az LMBTI személyeket a jogaikról, 

valamint e tekintetben valósítsák meg a 

legjobb gyakorlatok cseréjét; elítéli azokat 

az orvosi beavatkozásokat, amelyek sértik 

a transznemű és interszexuális emberek 

alapvető jogait; ösztönzi a tagállamokat az 

interszexuális gyermekeken 

szükségtelenül elvégzett orvosi 

beavatkozások tiltására, amennyiben ezek 

a kezelések elhalaszthatók addig, amikor 

a gyermek teljes körű tájékoztatáson 

alapuló beleegyezését tudja adni;  
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7.12.2016 A8-0345/3 

Módosítás  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

125 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  125a. megjegyzi, hogy a transznemű 

személyeket a legtöbb tagállamban még 

mindig mentálisan sérültnek tekintik, és 

kéri a tagállamokat a mentális betegségek 

nemzeti nyilvántartásának 

felülvizsgálatára, továbbá megbélyegzéstől 

mentes, alternatív hozzáférési modellek 

kialakítására, biztosítva, hogy valamennyi 

transznemű személy továbbra is 

hozzájuthasson a szükséges orvosi 

kezeléshez; megjegyzi, hogy a 

kényszersterilizáció az alapvető jogok 

megsértése; üdvözli, hogy nemrég több 

tagállam is olyan új törvényes eljárásokat 

fogadott el a nemek elismerésére, amelyek 

jobban tiszteletben tartják a transznemű 

személyek jogait; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Módosítás  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

125 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  125b. üdvözli a Bizottság arra irányuló 

kezdeményezését, hogy az Egészségügyi 

Világszervezet által összeállított 

Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 

(BNO) felülvizsgálata során a transznemű 

identitás kerüljön ki a betegségek 

felsorolásából; felhívja a Bizottságot, 

hogy fokozza erőfeszítéseit annak 

érdekében, hogy a gyermekkori nemi 

variancia ne váljék a Betegségek 

Nemzetközi Osztályozásának egy újabb 

tételévé; 

Or. en 

 

 


