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21.2.2018 A8-0025/9 

Τροπολογία  9 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  62α. ζητεί την κατάρτιση, σε επίπεδο 

ΕΕ, των υπαλλήλων επιβολής του νόμου 

για να μπορούν να καταπολεμούν 

αποτελεσματικά τα εγκλήματα μίσους 

κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, η οποία θα 

παρέχεται από τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση 

στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 

(CEPOL) και θα βασίζεται στις βέλτιστες 

πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και στο έργο 

του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(FRA)· υπογραμμίζει τη σημασία της 

πολυμορφίας των υπηρεσιών επιβολής 

του νόμου, η οποία ενισχύει την 

εμπιστοσύνη· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Τροπολογία  10 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63α. καλεί τα κράτη μέλη που έχουν 

θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το 

σύμφωνο συμβίωσης ή/και τους γάμους 

ομοφύλων να αναγνωρίζουν τις διατάξεις 

με παρόμοιες συνέπειες που έχουν 

θεσπίσει άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει 

την υποχρέωση των κρατών μελών να 

εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 

2004/38/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 

Ένωσης και των μελών της οικογενείας 

τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 

μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

ζευγαριών ομοφύλων και των παιδιών 

τους· χαιρετίζει το γεγονός ότι όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 

ή/και προσαρμόσει τους νόμους τους για 

τη συγκατοίκηση, το αστικό σύμφωνο 

συμβίωσης και τον γάμο, προκειμένου να 

εξαλείψουν τη διάκριση λόγω γενετήσιου 

προσανατολισμού και που βιώνουν τα 

ζευγάρια ομοφύλων και τα παιδιά τους, 

και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν αντίστοιχους νόμους· καλεί 

την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση 

για την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση της 

ισχύος όλων των ληξιαρχικών εγγράφων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που 

αφορούν τη νομική αναγνώριση του 
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φύλου, του γάμου και των συμφώνων 

συμβίωσης, προκειμένου να μειωθούν τα 

νομικά και διοικητικά εμπόδια που 

δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες 

που ασκούν το δικαίωμά τους στην 

ελεύθερη κυκλοφορία· 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τις πρωτοβουλίες που απαγορεύουν τις 

θεραπείες αλλαγής φύλου των ΛΟΑΔΜ 

και την παθολογικοποίηση της 

διεμφυλικής ταυτότητας και ζητεί 

επιτακτικά από όλα τα κράτη μέλη να 

λάβουν αντίστοιχα μέτρα που θα σέβονται 

και θα προστατεύουν το δικαίωμα στην 

ταυτότητα φύλου και στην έκφραση 

φύλου· 

Or. en 

 

 


