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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0025/9 

Módosítás  9 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  62a. felhív az uniós bűnüldözési 

szolgálatok tisztjeinek uniós szintű 

képzésére az LMBTI-személyek elleni 

gyűlölet-bűncselekmények hatékony 

leküzdése érdekében, mely képzést az 

Európai Unió Bűnüldözési Képzési 

Ügynöksége (CEPOL) biztosítja, és amely 

a bevált nemzeti módszerekre és az 

Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 

(FRA) munkájára épül; rámutat a 

bűnüldöző hatóságokon belüli 

sokszínűség fontosságára, amely növeli a 

bizalmat; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Módosítás  10 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  63a. felszólítja azokat a tagállamokat, 

amelyek már elfogadtak azonos neműek 

kapcsolatára és/vagy házasságára 

vonatkozó jogszabályokat, hogy ismerjék 

el a más tagállamok által elfogadott 

hasonló hatályú rendelkezéseket; 

emlékeztet a tagállamok azon 

kötelezettségére, hogy teljes mértékben – 

az azonos nemű párok és gyermekeik 

tekintetében is – végre kell hajtaniuk az 

Unió polgárainak és családtagjaiknak a 

tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 

szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 

irányelvet; üdvözli, hogy egyre több 

tagállam vezetett be jogszabályokat 

és/vagy igazította ki jogszabályait az 

együttéléssel, a regisztrált 

partnerkapcsolattal és a házassággal 

kapcsolatban azzal a céllal, hogy 

leküzdjék a nemi irányultságon alapuló 

megkülönböztetést, amellyel az azonos 

nemű párok és gyermekeik szembesülnek, 

és felszólítja a többi tagállamot, hogy 

vezessenek be hasonló jogszabályokat; 

felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 

elő javaslatot a családi állapotot – köztük 

a nemi hovatartozás jogi elismerését és a 

házasságot vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolatot – igazoló valamennyi 

dokumentum joghatásának az egész 
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Európai Unióban való teljes körű 

kölcsönös elismerésére, a szabad 

mozgáshoz való jogukat gyakorló 

polgárok elé gördített diszkriminatív jogi 

és közigazgatási akadályok felszámolása 

érdekében; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Módosítás  11 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  63b. üdvözli azokat a 

kezdeményezéseket, amelyek az LMBTI-

személyek áttérítő terápiáinak és a 

transznemű identitás kórossá 

minősítésének megtiltására irányulnak, 

valamint sürget minden tagállamot, hogy 

fogadjanak el olyan hasonló 

intézkedéseket, amelyek tiszteletben 

tartják és megvédik a nemi identitáshoz és 

a nemi önkifejezéshez való jogot; 

Or. en 

 

 


