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7.12.2016 A8-0345/1 

Ändringsförslag  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet erkänner att 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

hör ihop med ett flertal mänskliga 

rättigheter, bland annat rätten till liv, rätten 

att inte utsättas för tortyr, rätten till hälsa, 

rätten till integritet, rätten till utbildning 

och förbudet mot diskriminering. 

Parlamentet understryker att 

medlemsstaterna är skyldiga att respektera, 

skydda och förverkliga rättigheter 

kopplade till alla kvinnors och flickors 

sexuella och reproduktiva hälsa, fritt från 

tvång, diskriminering och våld. 

Parlamentet framhåller i detta hänseende 

att personer med funktionsnedsättning har 

rätt att åtnjuta alla sina grundläggande 

rättigheter på samma villkor som andra. 

79. Europaparlamentet erkänner att 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

och rättigheter hör ihop med ett flertal 

mänskliga rättigheter, bland annat rätten 

till liv, rätten att inte utsättas för tortyr, 

rätten till hälsa, rätten till integritet, rätten 

till utbildning och förbudet mot 

diskriminering. Parlamentet understryker 

att medlemsstaterna är skyldiga att 

respektera, skydda och förverkliga alla 

kvinnors och flickors sexuella och 

reproduktiva hälsa och rättigheter, fritt 

från tvång, diskriminering och våld. 

Parlamentet framhåller i detta hänseende 

att personer med funktionsnedsättning har 

rätt att åtnjuta alla sina grundläggande 

rättigheter på samma villkor som andra. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Ändringsförslag  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 125 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

125. Europaparlamentet påminner om 

Europadomstolens rättspraxis rörande hbti-

rättigheter. Parlamentet välkomnar att allt 

fler medlemsstater redan har vidtagit 

åtgärder som bidrar till att på ett bättre sätt 

främja och skydda hbti-personers 

rättigheter, och att de har antagit nya 

rättsliga förfaranden för erkännande av 

könstillhörighet när det gäller dessa 

personers grundläggande rättigheter. 

Kommissionen och dess byråer uppmanas 

att samla in uppgifter om de 

människorättskränkningar som hbti-

personer utsätts för, och att med 

medlemsstaterna dela bästa praxis när det 

gäller att skydda deras grundläggande 

rättigheter. Medlemsstaterna uppmuntras 

att fullt ut informera hbti-personer om 

deras rättigheter och att utbyta bätsa praxis 

på detta område. Parlamentet fördömer de 

medicinska metoder som kränker 

transpersoners och intersexuella personers 

grundläggande rättigheter. 

125. Europaparlamentet påminner om 

Europadomstolens rättspraxis rörande hbti-

rättigheter. Parlamentet välkomnar att allt 

fler medlemsstater redan har vidtagit 

åtgärder som bidrar till att på ett bättre sätt 

främja och skydda hbti-personers 

rättigheter, och att de har antagit nya 

rättsliga förfaranden för erkännande av 

könstillhörighet när det gäller dessa 

personers grundläggande rättigheter. 

Kommissionen och dess byråer uppmanas 

att samla in uppgifter om de 

människorättskränkningar som hbti-

personer utsätts för, och att med 

medlemsstaterna dela bästa praxis när det 

gäller att skydda deras grundläggande 

rättigheter. Medlemsstaterna uppmuntras 

att fullt ut informera hbti-personer om 

deras rättigheter och att utbyta bätsa praxis 

på detta område. Parlamentet fördömer de 

medicinska metoder som kränker 

transpersoners och intersexuella personers 

grundläggande rättigheter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att förbjuda 

onödig medicinsk behandling av 

intersexuella barn i de fall där 

behandlingen kan skjutas upp tills barnet 

kan ge sitt välinformerade samtycke.  
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7.12.2016 A8-0345/3 

Ändringsförslag  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 125a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  125a. Europaparlamentet konstaterar att 

transpersoner fortfarande betraktas som 

psykiskt sjuka i de flesta medlemsstater, 

och uppmanar medlemsstaterna att se 

över de nationella katalogerna över 

psykisk hälsa och ta fram alternativa 

modeller för stigmatiseringsfri tillgång, 

för att medicinskt nödvändig behandling 

ska förbli tillgänglig för alla 

transpersoner. Parlamentet konstaterar 

att tvångssterilisering kränker 

grundläggande rättigheter. Parlamentet 

välkomnar att några medlemsstater 

nyligen infört nya rättsliga förfaranden 

för erkännande av könstillhörighet, som i 

högre grad respekterar transpersoners 

grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Ändringsförslag  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0345/2016 

József Nagy 

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 

2016/2009(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 125b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  125b. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens initiativ om att arbeta för 

en avpatologisering av transidentiteter vid 

översynen av Världshälsoorganisationens 

internationella sjukdomsklassifikation 

(ICD). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att göra mer för att 

förhindra att könsvariation i barndomen 

blir en ny ICD-diagnos. 

Or. en 

 

 


