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7.12.2016 A8-0345/1 

Poprawka  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. uznaje, że zdrowie seksualne i 

reprodukcyjne kobiet jest związane z 

wieloma prawami człowieka, w tym 

prawem do życia, prawem do bycia 

wolnym od tortur, prawem do zdrowia, 

prawem do prywatności, prawem do 

kształcenia i zakazem dyskryminacji; 

podkreśla, że państwa członkowskie mają 

obowiązek przestrzegania, ochrony i 

stosowania praw dotyczących zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego wszystkich 

kobiet i dziewcząt, dopilnowując, by były 

one wolne od przymusu, dyskryminacji i 

przemocy; podkreśla, że osoby 

niepełnosprawne mają prawo do 

korzystania na równi z innymi osobami z 

praw podstawowych; 

79. uznaje, że prawa i zdrowie seksualne i 

reprodukcyjne kobiet są związane z 

wieloma prawami człowieka, w tym 

prawem do życia, prawem do bycia 

wolnym od tortur, prawem do zdrowia, 

prawem do prywatności, prawem do 

kształcenia i zakazem dyskryminacji; 

podkreśla, że państwa członkowskie mają 

obowiązek przestrzegania, ochrony i 

stosowania zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 

wszystkich kobiet i dziewcząt, 

dopilnowując, by były one wolne od 

przymusu, dyskryminacji i przemocy; 

podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają 

prawo do korzystania na równi z innymi 

osobami z praw podstawowych; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Poprawka  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 125 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

125. odwołuje się do orzecznictwa ETPC 

dotyczącego praw osób LGBTI; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że rosnąca 

liczba państw członkowskich poczyniła już 

kroki służące propagowaniu i lepszej 

ochronie praw osób LGBTI, a także 

przyjęła nowe procedury dotyczące 

prawnego uznawania płci w odniesieniu do 

praw podstawowych tych osób; wzywa 

Komisję i jej agencje do gromadzenia 

danych na temat łamania praw człowieka 

wobec osób LGBTI oraz do dzielenia się z 

państwami członkowskimi najlepszymi 

praktykami dotyczącymi ochrony ich praw 

podstawowych, a także zachęca państwa 

członkowskie do pełnego informowania 

osób LGBTI o ich prawach i do wymiany 

najlepszych praktyk w tym zakresie; 

potępia praktyki medyczne, które naruszają 

prawa podstawowe osób transpłciowych i 

interseksualnych; 

125. odwołuje się do orzecznictwa ETPC 

dotyczącego praw osób LGBTI; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że rosnąca 

liczba państw członkowskich poczyniła już 

kroki służące propagowaniu i lepszej 

ochronie praw osób LGBTI, a także 

przyjęła nowe procedury dotyczące 

prawnego uznawania płci w odniesieniu do 

praw podstawowych tych osób; wzywa 

Komisję i jej agencje do gromadzenia 

danych na temat łamania praw człowieka 

wobec osób LGBTI oraz do dzielenia się z 

państwami członkowskimi najlepszymi 

praktykami dotyczącymi ochrony ich praw 

podstawowych, a także zachęca państwa 

członkowskie do pełnego informowania 

osób LGBTI o ich prawach i do wymiany 

najlepszych praktyk w tym zakresie; 

potępia praktyki medyczne, które naruszają 

prawa podstawowe osób transpłciowych i 

interseksualnych; zachęca państwa 

członkowskie do wprowadzenia zakazu 

niepotrzebnych zabiegów medycznych na 

dzieciach interseksualnych, jeśli można 

odłożyć je do chwili, w której dziecko jest 

w stanie udzielić w pełni świadomej zgody 

na ich przeprowadzenie;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Poprawka  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 125 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  125a. zauważa, że osoby transpłciowe są 

nadal uważane w większości państw 

członkowskich za osoby chore umysłowo, i 

wzywa państwa członkowskie do 

dokonania przeglądu krajowych 

katalogów dotyczących zdrowia 

psychicznego oraz do opracowania 

alternatywnych, niestygmatyzujących 

modeli dostępu, zapewniając, by 

konieczne leczenie medyczne pozostało 

dostępne dla wszystkich osób 

transpłciowych; zaznacza, że przymusowa 

sterylizacja stanowi naruszenie praw 

podstawowych; wyraża zadowolenie z 

powodu niedawnego przyjęcia przez 

niektóre państwa członkowskie nowych 

procedur prawnego uznawania płci, 

cechujących się większym poszanowaniem 

praw podstawowych osób transpłciowych; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Poprawka  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 125 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  125b. z zadowoleniem przyjmuje 

inicjatywę Komisji ukierunkowaną na 

depatologizację tożsamości transpłciowej 

w ramach przeglądu międzynarodowej 

klasyfikacji chorób Światowej Organizacji 

Zdrowia; wzywa Komisję do intensyfikacji 

wysiłków mających na celu zapobieżenie 

uznaniu rozbieżności poczucia płci w 

dzieciństwie za nową pozycję w 

międzynarodowej klasyfikacji chorób; 

Or. en 

 

 


