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7.12.2016 A8-0345/1 

Amendamentul  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. recunoaște că sănătatea sexuală și 

reproductivă a femeilor este legată de mai 

multe drepturi ale omului, inclusiv dreptul 

la viață, dreptul de a nu fi supus torturii, 

dreptul la sănătate, dreptul la viață privată, 

dreptul la educație și interzicerea 

discriminării; subliniază că statele membre 

sunt obligate să respecte, să protejeze și să 

pună în valoare drepturile sexuale și 

reproductive ale tuturor femeilor și fetelor, 

fără constrângeri, discriminare și violență; 

subliniază, în acest sens, că persoanele cu 

handicap au dreptul de a se bucura de toate 

drepturile lor fundamentale în condiții 

egale cu ceilalți; 

79. recunoaște că sănătatea și drepturile 

sexuale și reproductive ale femeilor sunt 

legate de mai multe drepturi ale omului, 

inclusiv dreptul la viață, dreptul de a nu fi 

supus torturii, dreptul la sănătate, dreptul la 

viață privată, dreptul la educație și 

interzicerea discriminării; subliniază că 

statele membre sunt obligate să respecte, să 

protejeze și să garanteze sănătatea și 

drepturile sexuale și reproductive ale 

tuturor femeilor și fetelor, fără 

constrângeri, discriminare și violență; 

subliniază, în acest sens, că persoanele cu 

handicap au dreptul de a se bucura de toate 

drepturile lor fundamentale în condiții 

egale cu ceilalți; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Amendamentul  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 125 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

125. reamintește jurisprudența CEDO 

privind drepturile persoanelor LGBTI; 

salută faptul că un număr tot mai mare de 

state membre au luat deja măsuri care 

contribuie la promovarea și protejarea într-

o mai mare măsură a drepturilor 

persoanelor LGBTI și au adoptat noi 

proceduri de recunoaștere juridică a 

genului în ceea ce privește drepturile 

fundamentale ale persoanelor respective; 

invită Comisia și agențiile sale să colecteze 

date privind încălcările drepturilor omului 

cu care se confruntă persoanele LGBTI și 

să partajeze cu statele membre bunele 

practici de protejare a drepturilor 

fundamentale ale acestora și încurajează 

statele membre să informeze pe deplin 

persoanele LGBTI cu privire la drepturile 

lor și să facă schimb de bune practici în 

acest sens; condamnă practicile medicale 

care încalcă drepturile fundamentale ale 

persoanelor intersexuale; 

125. reamintește jurisprudența CEDO 

privind drepturile persoanelor LGBTI; 

salută faptul că un număr tot mai mare de 

state membre au luat deja măsuri care 

contribuie la promovarea și protejarea într-

o mai mare măsură a drepturilor 

persoanelor LGBTI și au adoptat noi 

proceduri de recunoaștere juridică a 

genului în ceea ce privește drepturile 

fundamentale ale persoanelor respective; 

invită Comisia și agențiile sale să colecteze 

date privind încălcările drepturilor omului 

cu care se confruntă persoanele LGBTI și 

să partajeze cu statele membre bunele 

practici de protejare a drepturilor 

fundamentale ale acestora și încurajează 

statele membre să informeze pe deplin 

persoanele LGBTI cu privire la drepturile 

lor și să facă schimb de bune practici în 

acest sens; condamnă practicile medicale 

care încalcă drepturile fundamentale ale 

persoanelor transsexuale și intersexuale; 

încurajează statele membre să interzică 

tratamentele medicale inutile asupra 

copiilor intersexuali, atunci când acestea 

pot fi amânate până în momentul în care 

copilul este capabil să își acorde 

consimțământul în deplină cunoștință de 

cauză;  
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7.12.2016 A8-0345/3 

Amendamentul  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 125 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  125a. constată că persoanele transgen 

sunt în continuare considerate bolnave 

mintal în majoritatea statelor membre și 

solicită statelor membre revizuirea 

cataloagelor naționale în materie de 

sănătate mintală și dezvoltarea unor 

modele de acces alternative, fără 

stigmatizare, cu asigurarea disponibilității 

tratamentului medical necesar pentru 

toate persoanele transgen; observă că 

sterilizarea forțată reprezintă o încălcare 

a drepturilor fundamentale; salută 

adoptarea recentă a unor noi proceduri de 

recunoaștere juridică a sexului, la nivelul 

anumitor state membre, care respectă 

într-o mai mare măsură drepturile 

fundamentale ale persoanelor transgen; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

7.12.2016 A8-0345/4 

Amendamentul  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 125 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  125b. salută inițiativa Comisiei de 

promovare a depatologizării identităților 

transgen la revizuirea Clasificării 

Internaționale a Bolilor (ICD) adoptate de 

Organizația Mondială a Sănătății; solicită 

Comisiei să își intensifice eforturile de 

prevenire a transformării varianței de gen 

în copilărie într-un nou diagnostic ICD; 

Or. en 

 

 


