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7.12.2016 A8-0345/1 

Predlog spremembe  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun  

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. priznava, da je spolno in reproduktivno 

zdravje žensk povezano s številnimi 

človekovimi pravicami, vključno s pravico 

do življenja, pravico do življenja brez 

mučenja, pravico do zdravja, pravico do 

zasebnosti, pravico do izobrazbe in 

prepovedjo diskriminacije; poudarja, da so 

države članice dolžne spoštovati, varovati 

in uresničevati pravice glede spolnega in 

reproduktivnega zdravja vseh žensk in 

deklet brez prisile, diskriminacije ali 

nasilja; v zvezi s tem poudarja, da je treba 

invalidom priznati vse temeljne pravice v 

enaki meri kot drugim; 

79. priznava, da so spolno in reproduktivno 

zdravje žensk in s tem povezane pravice 

povezane s številnimi človekovimi 

pravicami, vključno s pravico do življenja, 

pravico do življenja brez mučenja, pravico 

do zdravja, pravico do zasebnosti, pravico 

do izobrazbe in prepovedjo diskriminacije; 

poudarja, da so države članice dolžne 

spoštovati, varovati in uresničevati spolno 

in reproduktivno zdravje in pravice glede 

tega za vse ženske in dekleta brez prisile, 

diskriminacije ali nasilja; v zvezi s tem 

poudarja, da je treba invalidom priznati vse 

temeljne pravice v enaki meri kot drugim; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Predlog spremembe  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 125 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

125. opozarja na sodno prakso Evropskega 

sodišča za človekove pravice, ki se nanaša 

na pravice oseb LGBTI; pozdravlja 

dejstvo, da je vse več držav članic že 

sprejelo ukrepe, ki bodo prispevali k 

spodbujanju in boljši zaščiti pravic oseb 

LGBTI, ter nove postopke za pravno 

priznane spola, ob upoštevanju temeljnih 

pravic teh oseb; poziva Komisijo in njene 

agencije, naj zbirajo podatke o kršitvah 

človekovih pravic oseb LGBTI in z 

državami članicami izmenjajo dobre prakse 

v zvezi z zaščito njihovih temeljnih pravic, 

ter spodbuja države članice, naj osebe 

LGBTI v celoti obveščajo o njihovih 

pravicah in si izmenjajo dobre prakse na 

tem področju; obsoja medicinske postopke, 

ki kršijo temeljne pravice transseksualcev 

in interseksualcev; 

125. opozarja na sodno prakso Evropskega 

sodišča za človekove pravice, ki se nanaša 

na pravice oseb LGBTI; pozdravlja 

dejstvo, da je vse več držav članic že 

sprejelo ukrepe, ki bodo prispevali k 

spodbujanju in boljši zaščiti pravic oseb 

LGBTI, ter nove postopke za pravno 

priznane spola, ob upoštevanju temeljnih 

pravic teh oseb; poziva Komisijo in njene 

agencije, naj zbirajo podatke o kršitvah 

človekovih pravic oseb LGBTI in z 

državami članicami izmenjajo dobre prakse 

v zvezi z zaščito njihovih temeljnih pravic, 

ter spodbuja države članice, naj osebe 

LGBTI v celoti obveščajo o njihovih 

pravicah in si izmenjajo dobre prakse na 

tem področju; obsoja medicinske postopke, 

ki kršijo temeljne pravice transseksualcev 

in interseksualcev; spodbuja države 

članice, naj prepovedo nepotrebno 

zdravljenje interseksualnih otrok, kadar 

ga je mogoče odložiti, dokler ne bo otrok 

lahko privolil na podlagi vseh informacij; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Predlog spremembe  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 125 a (new) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 125a. obžaluje, da se v večini držav članic 

transspolne osebe še vedno štejejo za 

duševne bolnike, in te države poziva, naj 

pregledajo nacionalne klasifikacije 

duševnih bolezni, hkrati pa razvijejo 

alternativne modele dostopa brez 

stigmatizacije, ki bodo zagotovili, da bo 

vsem transspolnim osebam še naprej na 

voljo zdravljenje, potrebno z medicinskega 

vidika; ugotavlja, da je prisilna 

sterilizacija kršitev temeljnih pravic; 

pozdravlja dejstvo, da so v številnih 

državah članicah nedavno sprejeli nove 

pravne postopke priznavanja spola, pri 

katerih se bolj spoštujejo temeljne pravice 

transspolnih oseb; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Predlog spremembe  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 125 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 125b. pozdravlja pobudo Komisije, da bi 

se pri reviziji mednarodne klasifikacije 

bolezni Svetovne zdravstvene organizacije 

zavzeli za depatologizacijo transspolnih 

identitet; poziva Komisijo, naj si bolj 

prizadeva, da se prepreči, da bi odstopanja 

od spolnih norm v otroštvu postala nova 

diagnoza v mednarodni klasifikaciji 

bolezni; 

Or. en 

 


