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7.12.2016 A8-0345/1 

Alteração  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Reconhece que a saúde sexual e 

reprodutiva das mulheres está relacionada 

com múltiplos direitos humanos, incluindo 

o direito à vida, o direito a não ser alvo de 

tortura, o direito à saúde, o direito à 

privacidade, o direito à educação e à 

proibição de discriminação; sublinha que 

os Estados-Membros têm a obrigação de 

respeitar, proteger e cumprir os direitos 

relativos à saúde sexual e reprodutiva de 

todas as mulheres e raparigas, livres de 

qualquer tipo de coação, discriminação ou 

violência; salienta, neste contexto, que as 

pessoas com deficiência têm o direito de 

exercer todos os seus direitos fundamentais 

em pé de igualdade com as outras pessoas; 

79. Reconhece que a saúde e os direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres estão 

relacionados com múltiplos direitos 

humanos, incluindo o direito à vida, o 

direito a não ser alvo de tortura, o direito à 

saúde, o direito à privacidade, o direito à 

educação e à proibição de discriminação; 

sublinha que os Estados-Membros têm a 

obrigação de respeitar, proteger e cumprir 

os direitos relativos à saúde sexual e 

reprodutiva de todas as mulheres e 

raparigas, livres de qualquer tipo de 

coação, discriminação ou violência; 

salienta, neste contexto, que as pessoas 

com deficiência têm o direito de exercer 

todos os seus direitos fundamentais em pé 

de igualdade com as outras pessoas; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Alteração  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 125 

 

Proposta de resolução Alteração 

125. Recorda a jurisprudência do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem 

relacionada com os direitos das pessoas 

LGBTI; congratula-se com o facto de um 

número crescente de Estados-Membros já 

terem adotado medidas que contribuem 

para promover e proteger melhor os 

direitos das pessoas LGBTI, bem como de 

terem adotado novos procedimentos legais 

de reconhecimento de género no que diz 

respeito aos direitos fundamentais dessas 

pessoas; exorta a Comissão e as suas 

agências a recolherem dados sobre as 

violações dos direitos humanos que afetam 

as pessoas LGBTI e a partilharem com os 

Estados-Membros as melhores práticas no 

que diz respeito à proteção dos seus 

direitos fundamentais, incentivando ainda 

os Estados-Membros a informarem 

plenamente as pessoas LGBTI sobre os 

seus direitos e a procederem ao 

intercâmbio de boas práticas neste 

domínio; condena as práticas médicas que 

constituem uma violação dos direitos 

fundamentais das pessoas transexuais e 

intersexuais; 

125. Recorda a jurisprudência do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem 

relacionada com os direitos das pessoas 

LGBTI; congratula-se com o facto de um 

número crescente de Estados-Membros já 

terem adotado medidas que contribuem 

para promover e proteger melhor os 

direitos das pessoas LGBTI, bem como de 

terem adotado novos procedimentos legais 

de reconhecimento de género no que diz 

respeito aos direitos fundamentais dessas 

pessoas; exorta a Comissão e as suas 

agências a recolherem dados sobre as 

violações dos direitos humanos que afetam 

as pessoas LGBTI e a partilharem com os 

Estados-Membros as melhores práticas no 

que diz respeito à proteção dos seus 

direitos fundamentais, incentivando ainda 

os Estados-Membros a informarem 

plenamente as pessoas LGBTI sobre os 

seus direitos e a procederem ao 

intercâmbio de boas práticas neste 

domínio; condena as práticas médicas que 

constituem uma violação dos direitos 

fundamentais das pessoas transexuais e 

intersexuais; incentiva os Estados-

Membros a proibirem o tratamento 

médico desnecessário de crianças 

intersexuais, sempre que este possa ser 

diferido até que a criança possa dar o seu 
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consentimento plenamente informado;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Alteração  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 125-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  125-A. Observa que as pessoas 

transgénero ainda são consideradas 

doentes mentais na maior parte dos 

Estados-Membros e insta os Estados-

Membros a reverem as listas nacionais de 

doenças mentais e a estabelecerem 

modelos de acesso alternativos livres de 

estigma, assegurando, simultaneamente, 

que continuam disponíveis os tratamentos 

médicos necessários para todas as pessoas 

transgénero; assinala que a esterilização 

forçada constitui uma violação dos 

direitos fundamentais; acolhe com agrado 

o facto de vários Estados-Membros terem 

adotado recentemente novos 

procedimentos jurídicos de 

reconhecimento da mudança de género 

que são mais respeitosos dos direitos 

fundamentais das pessoas transgénero. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Alteração  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 125-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  125-B. Acolhe com satisfação a iniciativa 

demonstrada pela Comissão no trabalho 

desenvolvido para acabar com a 

patologização das identidades transexuais 

na revisão da Classificação Internacional 

de Doenças da Organização Mundial de 

Saúde; insta a Comissão a intensificar 

esforços para impedir que a variância de 

género da infância se torne num novo 

diagnóstico a incluir na referida 

classificação; 

Or. en 

 

 


