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21.2.2018 A8-0025/9 

Poprawka  9 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  62a. wzywa UE do zapewnienia 

kompleksowego przeszkolenia – za 

pośrednictwem Agencji Unii Europejskiej 

ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania 

(CEPOL) i w oparciu o najlepsze praktyki 

na szczeblu krajowym oraz działania 

Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej – funkcjonariuszy 

policyjnych organów ścigania w całej UE, 

by umożliwić im skuteczne 

przeciwdziałanie przestępstwom z 

nienawiści przeciw osobom LGBTI; 

podkreśla, jak bardzo różnorodność w 

organach ścigania zwiększa zaufanie; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Poprawka  10 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  63a. wzywa państwa członkowskie, 

które przyjęły ustawodawstwo w zakresie 

związków partnerskich lub małżeńskich 

między osobami tej samej płci, do uznania 

przepisów przyjętych przez inne państwa 

członkowskie i mających podobne skutki; 

przypomina o obowiązku pełnego 

wdrożenia przez państwa członkowskie 

dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 

członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium 

państw członkowskich, w tym w 

odniesieniu do par osób tej samej płci i 

ich dzieci; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 

że coraz więcej państw członkowskich 

wprowadza lub przyjmuje akty prawne 

dotyczące konkubinatu, cywilnych 

związków partnerskich i małżeństw w celu 

przezwyciężania dyskryminacji ze względu 

na orientację seksualną, z którą to 

dyskryminacją spotykają się pary osób o 

tej samej płci i ich dzieci, a ponadto 

wzywa pozostałe państwa członkowskie do 

wprowadzenia podobnych aktów 

prawnych; wzywa Komisję do 

przedstawienia wniosku dotyczącego 

pełnego wzajemnego uznawania skutków 

prawnych wszystkich aktów stanu 

cywilnego w całej UE, w tym w 
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odniesieniu do prawnego uznawania płci, 

związków małżeńskich i zarejestrowanych 

związków partnerskich, tak aby 

ograniczyć dyskryminujące przeszkody 

prawne i administracyjne napotykane 

przez obywateli korzystających ze swobody 

przepływu osób; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Poprawka  11 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  63b. z zadowoleniem przyjmuje 

inicjatywy zakazujące terapii 

konwersyjnej osób LGBTI oraz 

uznawania transpłciowości za zaburzenie, 

a także wzywa wszystkie państwa 

członkowskie, by przyjęły podobne środki 

wyrażające szacunek i potwierdzające 

prawo do tożsamości płciowej i ekspresji 

płciowej; 

Or. en 

 

 


