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Изменение 1
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че според 
съдебната практика 
дискриминацията срещу 
транссексуалните лица се определя 
съгласно законодателството в 
областта на равенството между 
половете, но от гледна точка на 
организациите за социални права и 
организациите на гражданското 
общество тя попада в обхвата на 
движението на ЛГБТИ вместо на 
движението за равенство между 
половете;

Or. en

Изменение 2
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

като има предвид, че 
транссексуалните лица са изправени 
пред жестока дискриминация въз 
основа на пола във и извън пазара на 
труда, като в същото време в много 
държави членки организациите, 
ангажирани с равенството между 
половете или създадени да се борят 
срещу дискриминацията по пол или да 
разглеждат отделни оплаквания във 
връзка с полова дискриминация, не са 
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достъпни или не разполагат с 
подходяща информация и умения да 
защитят интересите им или да 
разгледат техните жалби, а тези, 
които участват в съдебната верига, 
нямат необходимото оборудване и 
информация, за да разглеждат случаи 
на полова дискриминация срещу 
транссексуални лица;

Or. en

Изменение 3
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. изразява загриженост, че правата 
и интересите на транссексуалните 
лица не са правилно защитавани нито 
от организациите на гражданското 
общество, нито от органите по 
въпросите на равенството, които се 
занимават с равенството между 
половете; призовава държавите 
членки да възложат конкретни 
задачи, свързани с борбата с 
дискриминацията срещу 
транссексуалните лица, на 
организации на гражданското 
общество и органи по въпросите на 
равенството, които получават 
публично финансиране, и да 
гарантират, че онези от тях, които 
участват в съдебната верига, 
разполагат с необходимото 
оборудване и информация, за да 
разглеждат случаи на полова 
дискриминация срещу транссексуални 
лица;

Or. en
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Изменение 4
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. призовава Комисията и комисиите 
на Европейския парламент да 
включат въпросите, свързани с 
транссексуалните лица, в своята 
работа например в областта на 
гражданските права, здравните 
грижи, образованието и заетостта; 

Or. en

Изменение 5
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
спазване и гарантиране на принципа на 
равенство между хората, независимо от 
техния пол, раса или сексуална 
ориентация;

1. подчертава необходимостта от 
спазване и гарантиране на принципа на 
равенство между хората, независимо от 
техния пол, полова идентичност и 
проявление на пола, раса или сексуална 
ориентация;

Or. en

Изменение 6
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава липсата на видимост 
на транссексуалните лица в 
европейското и националното 
законодателство, както и дефицита 
на познания и проучвания в тази 
област; в този контекст и по-
специално с цел зачитане на половата 
идентичност, призовава да се 
положат усилия за ускоряване на 
работата по законодателството в 
областта на равенството;

Or. en

Изменение 7
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица 
са защитени от продиктуваното от 
хомофобия насилие и изказвания, 
изразяващи омраза, и че партньорите от 
един и същи пол се ползват със същото 
уважение, достойнство и защита като 
останалата част от обществото; 
подчертава необходимостта от 
организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността на 
национално и европейско равнище по 
отношение на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица;

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица 
са защитени от продиктуваното от 
хомофобия насилие и изказвания, 
изразяващи омраза, и че партньорите от 
един и същи пол се ползват със същото 
уважение, достойнство и защита като 
останалата част от обществото; 
подчертава ролята на медиите за 
премахване на често отрицателната 
обществена нагласа по отношение на 
тези хора; подчертава необходимостта 
от организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността на 
национално и европейско равнище по 
отношение на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица;

Or. en
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Изменение 8
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете,
бисексуалните и транссексуалните лица 
са защитени от продиктуваното от 
хомофобия насилие и изказвания, 
изразяващи омраза, и че партньорите от 
един и същи пол се ползват със същото 
уважение, достойнство и защита като 
останалата част от обществото; 
подчертава необходимостта от 
организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността на 
национално и европейско равнище по 
отношение на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и
транссексуалните лица;

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица са защитени от 
продиктуваното от хомофобия насилие 
и изказвания, изразяващи омраза, и че 
партньорите от един и същи пол се 
ползват със същото уважение, 
достойнство и защита като останалата 
част от обществото; подчертава 
необходимостта от организиране на 
кампании за повишаване на 
осведомеността на национално и 
европейско равнище по отношение на 
правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица;

Or. en

Изменение 9
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица 
са защитени от продиктуваното от 
хомофобия насилие и изказвания, 
изразяващи омраза, и че партньорите от 
един и същи пол се ползват със същото 
уважение, достойнство и защита като 

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица са защитени от 
продиктуваното от хомофобия насилие 
и изказвания, изразяващи омраза, и че 
партньорите от един и същи пол се 
ползват със същото уважение, 
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останалата част от обществото; 
подчертава необходимостта от 
организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността на 
национално и европейско равнище по 
отношение на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и
транссексуалните лица;

достойнство и защита като останалата 
част от обществото; подчертава 
необходимостта от организиране на 
кампании за повишаване на 
осведомеността на национално и 
европейско равнище по отношение на 
правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица;

Or. en

Изменение 10
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че лесбийките често 
страдат от дискриминация на 
множествена основа (като жени и 
като лесбийки) и че действията в 
подкрепа на равенството на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните лица трябва да 
вървят ръка за ръка с действия за 
равенството на жените и 
момичетата с цел постигане на 
равенство, недискриминация и живот 
без насилие за лесбийките; 

Or. en

Изменение 11
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 3. изтъква необходимостта от 
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насърчаването на политики и практики, 
насочени към борбата срещу 
дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация или половата 
идентичност, и от насърчаването на 
политики за стимулиране на 
многообразието на работното място, 
заедно с инициативи, които поощряват 
пълното интегриране и зачитане на 
служителите, които са лесбийки, гейове, 
бисексуални или транссексуални лица, в 
рамките на работната среда;

насърчаването на политики и практики, 
насочени към борбата срещу 
дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация или половата 
идентичност, и от насърчаването на 
политики за стимулиране на 
многообразието на работното място, 
заедно с инициативи, които поощряват 
пълното интегриране и зачитане на 
служителите, които са лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални или 
интерсексуални лица, в рамките на
работната среда;

Or. en

Изменение 12
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква необходимостта от 
насърчаването на политики и практики, 
насочени към борбата срещу 
дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация или половата 
идентичност, и от насърчаването на 
политики за стимулиране на 
многообразието на работното място, 
заедно с инициативи, които поощряват 
пълното интегриране и зачитане на 
служителите, които са лесбийки, гейове, 
бисексуални или транссексуални лица, в 
рамките на работната среда;

3. изтъква необходимостта от 
насърчаването на политики и практики, 
насочени към борбата срещу 
дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация или половата 
идентичност, и от насърчаването на 
политики за стимулиране на 
многообразието на работното място, 
заедно с инициативи, които поощряват 
пълното интегриране и зачитане на 
служителите, които са лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални или 
интерсексуални лица, в рамките на 
работната среда;

Or. en

Изменение 13
Микаел Густафсон
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица следва да се 
предоставят възможности за 
репродуктивен избор и услуги за 
оплождане в недискриминационна 
рамка;

Or. en

Изменение 14
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че сексуалното 
образование трябва да включва 
недискриминационна информация и 
да изгражда положително
отношение към лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални и 
интерсексуални лица, с цел 
ефективно да се подкрепят и 
защитават правата на младите 
лесбийки, гейове, бисексуални, 
транссексуални и интерсексуални 
лица; 

Or. en

Изменение 15
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи 
значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица, 
както и техните специфични 
потребности и избор, свързани със 
здравните грижи;

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи 
значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица, както и 
техните специфични потребности и 
избор, свързани със здравните грижи;

Or. en

Изменение 16
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи 
значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица, 
както и техните специфични 
потребности и избор, свързани със 
здравните грижи;

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи 
значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица, както и 
техните специфични потребности и 
избор, свързани със здравните грижи;

Or. en

Изменение 17
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи 
значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица, 
както и техните специфични 
потребности и избор, свързани със 
здравните грижи;

4. изтъква необходимостта да се 
подчертае в рамките на образованието и 
обучението на специалисти в областта 
на социалните и здравните грижи, чрез 
разработване на специфични 
програми като част от тяхното 
обучение, значението на зачитането на 
достойнството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица, 
както и техните специфични 
потребности и избор, свързани със 
здравните грижи;

Or. en

Изменение 18
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите — членки на 
ЕС да предприемат подходящи мерки, 
за да гарантират ефективен достъп 
до подходящи услуги за промяна на 
пола, особено що се отнася до 
транссексуалните лица, включително 
психологически, ендокринологични и 
хирургически съвети в областта на 
здравните грижи за транссексуални 
лица, без да бъдат подлагани на 
неразумно големи изисквания;

Or. en

Изменение 19
Микаел Густафсон
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. осъжда насилствената 
стерилизация на транссексуални 
лица, която все още се извършва в 
някои държави членки, и призовава за 
незабавно прекратяване на това 
нарушение на принципите на 
човешките права;

Or. en

Изменение 20
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица в училищата и да 
стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, в 
училищата и другите образователни 
средища;

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица в училищата, да 
предотвратят хомофобския тормоз и 
да стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, в 
училищата и другите образователни 
средища;

Or. en

Изменение 21
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и
транссексуалните лица в училищата и да 
стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, в 
училищата и другите образователни 
средища;

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните,
транссексуалните и интерсексуалните
лица в училищата и да стимулират 
обективните познания по въпросите, 
свързани със сексуалната ориентация и 
половата идентичност, в училищата и 
другите образователни средища;

Or. en

Изменение 22
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и
транссексуалните лица в училищата и да 
стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, в 
училищата и другите образователни 
средища;

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните,
транссексуалните и интерсексуалните
лица в училищата и да стимулират 
обективните познания по въпросите, 
свързани със сексуалната ориентация и 
половата идентичност, в училищата и 
другите образователни средища; 
изразява загриженост, че младите 
лесбийки, гейове, бисексуални, 
транссексуални и интерсексуални 
лица, както и тези, които са 
възприемани като лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални и 
интерсексуални, са изложени на все 
по-голям риск от тормоз; подчертава 
необходимостта от изграждане на 
безопасна среда за всички млади хора, 
независимо от техния пол, раса или 
сексуална ориентация;
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Or. en

Изменение 23
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица в училищата и да 
стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, в 
училищата и другите образователни 
средища;

5. призовава държавите членки да 
предприемат действия за насърчаване на 
зачитането и интегрирането на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица в училищата и да 
стимулират обективните познания по 
въпросите, свързани със сексуалната 
ориентация, половата идентичност и 
проявлението на пола, в училищата и 
другите образователни средища;

Or. en

Изменение 24
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
признаване на родителските права на 
родители от един и същи пол, 
поотделно или съвместно, 
включително техните 
настойнически и родителски права,
без дискриминация въз основа на 
тяхната сексуална ориентация или 
полова идентичност; подчертава, че 
родителските права на 
транссексуалните лица следва да 
продължат да се зачитат след 
правното признаване на пола, който 

6. подчертава значението на 
признаването на гражданските права
на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица без дискриминация въз основа на 
тяхната сексуална ориентация или 
полова идентичност;
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те са предпочели;

Or. en

Изменение 25
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
признаване на родителските права на 
родители от един и същи пол, поотделно 
или съвместно, включително техните 
настойнически и родителски права, без 
дискриминация въз основа на тяхната 
сексуална ориентация или полова 
идентичност; подчертава, че 
родителските права на транссексуалните 
лица следва да продължат да се зачитат 
след правното признаване на пола, 
който те са предпочели;

6. подчертава необходимостта от 
признаване на родителските права на 
родители от един и същи пол, поотделно 
или съвместно, включително техните 
настойнически и родителски права, без 
дискриминация въз основа на тяхната 
сексуална ориентация или полова 
идентичност; настоятелно призовава 
държавите членки, в съответствие с 
правилата на ЕС, да признаят всички 
форми на брак, партньорство и 
бащинство/майчинство, сключени на 
друго място от такива граждани, 
живеещи или работещи в техните 
граници, и призовава Комисията да 
предприеме мерки срещу държави 
членки, които не направят това;
подчертава, че родителските права на 
транссексуалните лица следва да 
продължат да се зачитат след правното 
признаване на пола, който те са 
предпочели;

Or. nl

Изменение 26
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 6



AM\1008114BG.doc 17/20 PE522.836v01-00

BG

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
признаване на родителските права на 
родители от един и същи пол, поотделно 
или съвместно, включително техните 
настойнически и родителски права, без 
дискриминация въз основа на тяхната 
сексуална ориентация или полова 
идентичност; подчертава, че 
родителските права на транссексуалните 
лица следва да продължат да се зачитат 
след правното признаване на пола, 
който те са предпочели;

6. подчертава необходимостта от 
признаване на еднополовите бракове и
родителските права на родители от един 
и същи пол, поотделно или съвместно, 
включително техните настойнически и 
родителски права, без дискриминация 
въз основа на тяхната сексуална 
ориентация или полова идентичност; 
подчертава, че родителските права на 
транссексуалните лица следва да 
продължат да се зачитат след правното 
признаване на пола, който те са 
предпочели;

Or. en

Изменение 27
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приканва държавите членки да 
обмислят начини за адаптиране на 
тяхното семейно право към 
съвременните променящи се семейни 
модели и форми и да предвидят 
възможността децата да имат 
повече от двама родители (законни 
настойници), тъй като това би 
отворило вратите към по-широко 
признаване на семейните общности и 
семействата на лесбийки, гейове, 
бисексуални и транссексуални лица, 
както и за семействата с деца от 
предишни бракове;

Or. en
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Изменение 28
Ираче Гарсия Перес

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава държавите членки да 
гарантират на самотните жени и 
лесбийките достъп до лечение на 
безплодие и асистирана репродукция;

Or. es

Изменение 29
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава необходимостта от 
зачитане на правото на свобода на 
изразяване на мнение на практика чрез 
гарантиране на възможността за 
получаване и предаване на информация 
по въпроси, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, 
под каквато и да е форма на изразяване, 
например в печата, в публикации, в 
изказвания в устен или писмен вид, в 
сферата на изкуството или в медиите.

7. подчертава необходимостта от 
зачитане на правото на свобода на 
изразяване на мнение на практика чрез 
гарантиране на възможността за 
получаване и предаване на информация 
по въпроси, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност, 
под каквато и да е форма на изразяване, 
например в печата, в публикации, в 
изказвания в устен или писмен вид, в 
сферата на изкуството или в медиите; 
подчертава необходимостта от 
зачитане на свободата на мирни 
събрания и асоциации на всички 
лесбийки, гейове, бисексуални, 
транссексуални и интерсексуални 
лица; следователно отбелязва, че 
местните и регионалните органи 
следва да облекчават усилията на 
организациите на лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални и 
интерсексуални лица да организират 
събития, като например прайд 
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паради, тъй като те могат да 
увеличат обществената 
осведоменост относно проблемите на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица, и да им 
предоставят повече възможности;

Or. en

Изменение 30
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава съществената липса 
на данни и проучвания по проблемите, 
пред които са изправени лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица, мащаба на 
тези проблеми и начина за справяне с 
тях; посочва, че такава информация е
от съществено значение за 
разработването на подходяща 
политика и приоритизиране на 
дейностите, и призовава ЕС и 
държавите членки да търсят начини 
за справяне с тези проблеми и да 
предприемат съответните действия.

Or. en

Изменение 31
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7а. насърчава държавите членки да 
гарантират събирането и 
анализирането на подходящи 
количествени данни под формата на 
редовни изследвания за 
разпространението на насилието и 
преследването на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица.

Or. en


