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21.2.2018 A8-0025/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  62a. požaduje odbornú prípravu pre 

príslušníkov orgánov presadzovania práva 

v celej EÚ, ktorú by zabezpečovala 

Agentúra Európskej únie pre odbornú 

prípravu v oblasti presadzovania práva 

(CEPOL) a ktorá by vychádzala 

z najlepších postupov na vnútroštátnej 

úrovni a z činnosti Agentúry Európskej 

únie pre základné práva (FRA), čo by im 

umožnilo účinne bojovať proti trestným 

činom z nenávisti páchaným na LGBTI 

osobách; zdôrazňuje význam rozmanitosti 

v orgánoch presadzovania práva, ktorá 

zvyšuje dôveryhodnosť; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63a. vyzýva členské štáty, ktoré prijali 

právne predpisy týkajúce sa partnerstva 

a/alebo manželstva osôb rovnakého 

pohlavia, aby uznali ustanovenia 

s podobnými účinkami, ktoré prijali iné 

členské štáty; pripomína povinnosť 

členských štátov v plnej miere vykonávať 

smernicu 2004/38/ES z 29. apríla 2004 

o práve občanov Únie a ich rodinných 

príslušníkov voľne sa pohybovať 

a zdržiavať sa v rámci územia členských 

štátov, a to aj v prípade párov rovnakého 

pohlavia a ich detí; víta skutočnosť, 

že čoraz viac členských štátov zaviedlo 

a/alebo upravilo právne predpisy v oblasti 

spolužitia, registrovaného partnerstva 

a manželstva s cieľom prekonať 

diskrimináciu na základe sexuálnej 

orientácie, s ktorou sa stretávajú páry 

rovnakého pohlavia a ich deti, a vyzýva 

ostatné členské štáty, aby zaviedli podobné 

právne predpisy; vyzýva Komisiu, aby 

predložila návrh na úplné vzájomné 

uznávanie účinkov všetkých dokladov 

o osobnom stave v celej EÚ vrátane 

právneho uznania rodu, manželstiev 

a registrovaných partnerstiev, aby sa 

občanom, ktorí využívajú svoje právo na 

voľný pohyb, zmenšili diskriminačné 

právne a administratívne prekážky; 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0025/2018 

Frank Engel 

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 

2017/2125(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63b. víta iniciatívy na zákaz terapie na 

zmenu sexuálnej orientácie LGBTI osôb 

a na zákaz patologizácie transidentít 

a naliehavo žiada všetky členské štáty, aby 

prijali podobné opatrenia, ktoré 

rešpektujú a presadzujú právo na rodovú 

identitu a rodové vyjadrenie; 

Or. en 

 

 


