
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2016 A8-0345/1 

Pakeitimas 1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. pripažįsta, kad moterų lytinė ir 

reprodukcinė sveikata yra susijusi su 

įvairiomis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę 

į gyvybę, laisvę nuo kankinimų, teisę į 

sveikatą, teisę į privatumą, teisę į mokslą, 

ir diskriminacijos draudimu; pabrėžia, kad 

valstybės narės privalo gerbti, ginti ir 

įgyvendinti teises, susijusias su visų 

moterų ir mergaičių lytine ir reprodukcine 

sveikata, be prievartos, diskriminacijos ir 

smurto; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 

neįgalieji turi teisę naudotis visomis savo 

pagrindinėmis teisėmis, kaip ir kiti 

asmenys; 

79. pripažįsta, kad moterų lytinė ir 

reprodukcinė sveikata ir teisės yra 

susijusios su įvairiomis žmogaus teisėmis, 

įskaitant teisę į gyvybę, laisvę nuo 

kankinimų, teisę į sveikatą, teisę į 

privatumą, teisę į mokslą, ir 

diskriminacijos draudimu; pabrėžia, kad 

valstybės narės privalo gerbti, ginti ir 

įgyvendinti visų moterų ir mergaičių teises 

į lytinę ir reprodukcinę sveikatą, be 

prievartos, diskriminacijos ir smurto; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 

neįgalieji turi teisę naudotis visomis savo 

pagrindinėmis teisėmis, kaip ir kiti 

asmenys; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Pakeitimas 2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

125 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

125. primena EŽTT praktiką, susijusią su 

LGBTI asmenų teisėmis; džiaugiasi, kad 

vis daugiau valstybių narių jau ėmėsi 

priemonių, kad padėtų geriau propaguoti ir 

ginti LGBTI asmenų teises, ir patvirtino 

naujas teisines lyties pripažinimo 

procedūras atsižvelgiant į šių asmenų 

pagrindines teises; ragina Komisiją ir jos 

agentūras rinkti duomenis apie žmogaus 

teisių pažeidimus, su kuriais susiduria 

LGBTI asmenys, ir dalytis su valstybėmis 

narėmis geriausia patirtimi, susijusia su 

pagrindinių teisių apsauga, bei skatina 

valstybes nares visapusiškai informuoti 

LGBTI asmenis apie jų teises ir keistis 

geriausia patirtimi šioje srityje; smerkia 

medicininę praktiką, kuria pažeidžiamos 

translyčių ir interseksualių asmenų 

pagrindinės teisės; 

125. primena EŽTT praktiką, susijusią su 

LGBTI asmenų teisėmis; džiaugiasi, kad 

vis daugiau valstybių narių jau ėmėsi 

priemonių, kad padėtų geriau propaguoti ir 

ginti LGBTI asmenų teises, ir patvirtino 

naujas teisines lyties pripažinimo 

procedūras atsižvelgiant į šių asmenų 

pagrindines teises; ragina Komisiją ir jos 

agentūras rinkti duomenis apie žmogaus 

teisių pažeidimus, su kuriais susiduria 

LGBTI asmenys, ir dalytis su valstybėmis 

narėmis geriausia patirtimi, susijusia su 

pagrindinių teisių apsauga, bei skatina 

valstybes nares visapusiškai informuoti 

LGBTI asmenis apie jų teises ir keistis 

geriausia patirtimi šioje srityje; smerkia 

medicininę praktiką, kuria pažeidžiamos 

translyčių ir interseksualių asmenų 

pagrindinės teisės; ragina valstybes nares 

uždrausti nereikalingą interseksualių 

vaikų gydymą, jei jį galima atidėti iki tol, 

kol vaikas galės duoti visapusiška 

informacija pagrįstą sutikimą;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Pakeitimas 3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

125 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 125a. apgailestauja dėl to, kad daugelyje 

valstybių narių translyčiai asmenys vis 

dar laikomi psichiškai nesveikais ir ragina 

atitinkamas valstybes nares persvarstyti 

psichinės sveikatos katalogus ir parengti 

alternatyvius nesmerkiančius modelius 

užtikrinant, kad visi translyčiai asmenys 

galėtų gauti medicininiu požiūriu būtiną 

gydymą; pažymi, kad priverstinė 

sterilizacija yra pagrindinių teisių 

pažeidimas; teigiamai vertina tai, kad 

nemažai valstybių narių neseniai 

patvirtino naujas teisines lyčių 

pripažinimo procedūras, kurias taikant 

labiau gerbiamos translyčių asmenų 

pagrindinės teisės; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Pakeitimas 4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

125 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 125b. palankiai vertina Komisijos 

iniciatyvą siekti, kad atliekant Pasaulio 

sveikatos organizacijos Tarptautinės ligų 

klasifikacijos persvarstymą iš jos būtų 

išbrauktos translytės tapatybės; ragina 

Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant 

užkirsti kelią tam, kad lyties nuokrypiai 

vaikystėje netaptų nauja į Tarptautinę 

ligų klasifikaciją įtraukta patologija; 

Or. en 

 

 


