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7.12.2016 A8-0345/1 

Amendement  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79.  erkent dat de seksuele en 

reproductieve gezondheid van vrouwen 

verband houdt met meerdere 

mensenrechten, waaronder het recht op 

leven, het recht om niet te worden 

blootgesteld aan foltering, het recht op 

gezondheid, het recht op privacy, het recht 

op onderwijs en het verbod op 

discriminatie; benadrukt dat de lidstaten 

verplicht zijn de rechten in verband met de 

seksuele en reproductieve gezondheid van 

alle vrouwen en meisjes, zonder enige 

dwang, discriminatie en geweld, te 

eerbiedigen, te beschermen en na te leven; 

benadrukt in dit verband dat personen met 

een handicap evenveel recht hebben als 

anderen om gebruik te kunnen maken van 

al hun grondrechten; 

79.  erkent dat de seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten van 

vrouwen verband houden met meerdere 

mensenrechten, waaronder het recht op 

leven, het recht om niet te worden 

blootgesteld aan foltering, het recht op 

gezondheid, het recht op privacy, het recht 

op onderwijs en het verbod op 

discriminatie; benadrukt dat de lidstaten 

verplicht zijn de seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten van alle vrouwen 

en meisjes, zonder enige dwang, 

discriminatie en geweld, te eerbiedigen, te 

beschermen en na te leven; benadrukt in dit 

verband dat personen met een handicap 

evenveel recht hebben als anderen om 

gebruik te kunnen maken van al hun 

grondrechten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Amendement  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

125.  herinnert aan de jurisprudentie van 

het HvJ-EU met betrekking tot de rechten 

van LGBTI's; is ingenomen met het feit dat 

steeds meer lidstaten maatregelen nemen 

om de rechten van LGBTI's te bevorderen 

en beter te beschermen en nieuwe 

gendererkenningsprocedures hebben 

ingevoerd met betrekking tot de 

grondrechten van deze personen; verzoekt 

de Commissie en haar agentschappen 

gegevens te verzamelen over 

mensenrechtenschendingen waarmee 

LGBTI's geconfronteerd worden en met de 

lidstaten beproefde praktijken te delen op 

het vlak van de bescherming van hun 

grondrechten, en moedigt de lidstaten aan 

LGBTI's volledig te informeren over hun 

rechten en beproefde praktijken op dit 

gebied uit te wisselen; veroordeelt 

medische praktijken die in strijd zijn met 

de grondrechten van trans- en 

interseksuelen; 

125.  herinnert aan de jurisprudentie van 

het Europees Hof voor de rechten van de 

mens met betrekking tot de rechten van 

LGBTI's; is ingenomen met het feit dat 

steeds meer lidstaten maatregelen nemen 

om de rechten van LGBTI's te bevorderen 

en beter te beschermen en nieuwe 

gendererkenningsprocedures hebben 

ingevoerd met betrekking tot de 

grondrechten van deze personen; verzoekt 

de Commissie en haar agentschappen 

gegevens te verzamelen over 

mensenrechtenschendingen waarmee 

LGBTI's geconfronteerd worden en met de 

lidstaten beproefde praktijken te delen op 

het vlak van de bescherming van hun 

grondrechten, en moedigt de lidstaten aan 

LGBTI's volledig te informeren over hun 

rechten en beproefde praktijken op dit 

gebied uit te wisselen; veroordeelt 

medische praktijken die in strijd zijn met 

de grondrechten van trans- en 

interseksuelen; moedigt de lidstaten aan 

om onnodige medische behandeling van 

interseksuele kinderen te verbieden indien 

deze behandeling kan worden uitgesteld 

tot het kind volledig geïnformeerd 

toestemming kan verlenen;  
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Amendement  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  125 bis.  merkt op dat transgenders 

in de meeste lidstaten nog steeds als 

personen met een psychische aandoening 

worden beschouwd, en roept de lidstaten 

op hun nationale classificatiesystemen 

voor psychische aandoeningen te herzien 

en alternatieve niet-stigmatiserende 

toegangsmodellen te ontwikkelen om 

ervoor te zorgen dat medisch 

noodzakelijke behandelingen beschikbaar 

blijven voor alle transgenders; merkt op 

dat gedwongen sterilisatie een schending 

van de grondrechten is; is verheugd over 

de recente vaststelling van nieuwe 

juridische gendererkenningsprocedures 

door een aantal lidstaten die de 

grondrechten van transgenders beter 

eerbiedigen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Amendement  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  125 ter.  is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie om erop aan 

te sturen dat transgenderidentiteiten uit de 

pathologische sfeer worden gehaald bij de 

herziening van de internationale 

classificatie van ziekten (ICD) van de 

Wereldgezondheidsorganisatie; verzoekt 

de Commissie meer inspanningen te 

verrichten om te voorkomen dat 

gendervariatie bij kinderen een nieuwe 

diagnose in de ICD wordt; 

Or. en 

 

 


