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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  62a. Jitlob li jsir taħriġ fl-UE kollha 

għall-uffiċjali tal-pulizija fl-UE biex 

ikunu jistgħu jiġġieldu r-reati ta' 

mibegħda kontra persuni LGBTI b'mod 

effikaċi, u dan it-taħriġ jiġi pprovdut mill-

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ 

fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) u jkun 

ibbażat fuq l-aħjar prattiki fil-livell 

nazzjonali u fuq l-ħidma tal-Aġenzija tal-

Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 

Fundamentali (FRA); jenfasizza l-

importanza tad-diversità fl-aġenziji tal-

infurzar tal-liġi, għax din iżżid il-fiduċja; 

Or. en 
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  63a. Jistieden lil dawk l-Istati Membri li 

adottaw leġiżlazzjoni dwar sħubiji u/jew 

żwieġ bejn persuni tal-istess sess biex 

jirrikonoxxu dispożizzjonijiet b'effetti 

simili adottati minn Stati Membri oħra; 

ifakkar fl-obbligu tal-Istati Membri li 

jimplimentaw bis-sħiħ id-

Direttiva 2004/38/KE tad-

29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-

ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-

familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 

liberament fit-territorju tal-Istati Membri, 

inkluż għal koppji tal-istess sess u għat-

tfal tagħhom; jilqa' l-fatt li aktar u aktar 

Stati Membri introduċew u/jew adattaw 

liġijiet dwar il-koabitazzjoni, is-sħubija 

ċivili u ż-żwieġ biex jegħlbu d-

diskriminazzjoni bbażata fuq l-

orjentazzjoni sesswali li jgħaddu minnha 

l-koppji tal-istess sess u t-tfal tagħhom u 

jistieden lil Stati Membri oħra jintroduċu 

liġijiet simili; jistieden lill-Kummissjoni 

tressaq proposta għar-rikonoxximent 

reċiproku sħiħ tal-effetti tad-dokumenti 

kollha tal-istat ċivili fl-UE kollha, inkluż 

rikonoxximent tas-sess legali, iż-żwieġ u 

s-sħubijiet irreġistrati, sabiex jitnaqqsu l-

ostakoli legali u amministrattivi 

diskriminatorji għaċ-ċittadini li jeżerċitaw 

id-dritt tagħhom għall-moviment liberu; 
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  63b. Jilqa' pożittivament l-inizjattivi li 

jipprojbixxu t-terapiji ta' konverżjoni 

għall-persuni LGBTI kif ukoll il-

patoloġizzazzjoni tal-identitajiet trans u 

jħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jadottaw 

miżuri simili li jirrispettaw u jiddefendu d-

dritt għall-identità u għall-espressjoni tal-

ġeneru; 

Or. en 

 

 


