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21.2.2018 A8-0025/9 

Ændringsforslag  9 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  62a. opfordrer til, at personalet hos de 

retshåndhævende myndigheder overalt i 

EU uddannes til effektivt at bekæmpe 

hadforbrydelser mod LGBTI-personer, og 

at denne uddannelse skal tilvejebringes af 

Den Europæiske Unions Agentur for 

Uddannelse inden for Retshåndhævelse 

(CEPOL) og bygge på bedste praksis på 

nationalt niveau og arbejdet i Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA); 

understreger betydningen af 

mangfoldighed hos de retshåndhævende 

myndigheder, hvilket øger tilliden; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Ændringsforslag  10 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  63a. opfordrer medlemsstater, som har 

indført en lovgivning om registrerede 

partnerskaber og/eller ægteskaber mellem 

personer af samme køn, til at anerkende  

bestemmelser med tilsvarende virkninger, 

der er blevet vedtaget af andre 

medlemsstater; minder om 

medlemsstaternes forpligtelse til i fuld 

udstrækning at gennemføre direktiv 

2004/38/EF af 29. april 2004 om 

unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og 

opholde sig frit på medlemsstaternes 

område, herunder for par af samme køn 

og deres børn; glæder sig over, at flere og 

flere medlemsstater har indført og/eller 

tilpasset deres love om samliv, registreret 

partnerskab og ægteskab for at rette op på 

forskelsbehandling på grund af seksuel 

orientering, som par af samme køn og 

deres børn oplever, og opfordrer andre 

medlemsstater til at indføre lignende love; 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

et forslag om fuldstændig gensidig 

anerkendelse af alle 

civilstandsdokumenters virkninger i hele 

EU, herunder med hensyn til juridisk 

anerkendelse af køn, ægteskab og 

registrerede partnerskaber, med henblik 

på at reducere diskriminerende retlige og 

administrative barrierer for de borgere, 
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der udøver deres ret til fri bevægelighed; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Ændringsforslag  11 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 

2017/2125(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  63b. glæder sig over initiativer, der 

forbyder konversionsterapier for LGBTI-

personer og sygeliggørelse af 

transidentiteter, og opfordrer 

indtrængende alle medlemsstater til at 

vedtage lignende foranstaltninger, som 

respekterer og stadfæster retten til 

kønsidentitet og kønsudtryk; 

Or. en 

 

 


