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Pozměňovací návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle judikatury 
spadá diskriminace vůči osobám trans do 
rámce právních předpisů o rovném 
postavení žen a mužů, zatímco sociální 
hnutí a organizace občanské společnosti 
spadají do oblasti působnosti hnutí 
LGBTI namísto hnutí na podporu 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že osoby trans čelí 
vážné diskriminaci na základě pohlaví na 
trhu práce i mimo něj, zatímco v řadě 
členských států nejsou dostupné 
organizace zabývající se rovností žen a 
mužů, bojem proti diskriminaci na 
základě pohlaví nebo řešením stížností 
jednotlivců na diskriminaci na základě 
pohlaví, nebo tyto organizace nemají 
přiměřené informace a dovednosti pro 
prosazování zájmů těchto osob nebo pro 
řešení jejich stížností, a organizace, jež 
jsou součástí soudního řetězce, nemají 
dostatečné vybavení a informace pro 
řešení případů diskriminace na základě 
pohlaví vůči osobám trans;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že organizace občanské společnosti ani 
subjekty v oblasti rovného zacházení se 
ženami a muži  se náležitě nezabývají 
právy a zájmy osob trans; vyzývá členské 
státy, aby úkoly týkající se boje proti 
diskriminaci vůči osobám trans svěřily 
veřejně financovaným organizacím 
občanské společnosti a subjektům v 
oblasti rovného zacházení a aby zajistily 
náležité vybavení a informování 
organizací, jež jsou součástí soudního 
řetězce, aby mohly řešit stížnosti na 
diskriminaci na základě pohlaví vůči 
osobám trans;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi a výbory Evropského 
parlamentu, aby do své práce zařadily 
otázky týkající se osob trans, například v 
oblasti občanských práv, zdravotní péče, 
vzdělávání a zaměstnanosti; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba dodržovat 
a zaručit zásadu rovnosti mezi lidmi bez 
ohledu na jejich pohlaví, rasový původ 
nebo sexuální orientaci;

1. zdůrazňuje, že je třeba dodržovat 
a zaručit zásadu rovnosti mezi lidmi bez 
ohledu na jejich pohlaví, genderovou 
identitu a projev genderové identity, 
rasový původ nebo sexuální orientaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že osoby 
intersexuální orientace nejsou v rámci 
evropských ani vnitrostátních právních 
předpisů zohledňovány, a na nedostatečné 
znalosti a výzkum v této oblasti; v této 
souvislosti a zejména s ohledem na 
genderovou identitu vyzývá ke zvýšení 
úsilí o prosazování právních předpisů o 
rovném postavení v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům (LGBT) zajistily ochranu 
před nenávistnými slovními projevy 
homofobie a násilím a dbaly o to, aby se 
partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, 
důstojnosti a ochraně, jaké požívá zbytek 
společnosti; zdůrazňuje, že na národní 
i evropské úrovni je třeba pořádat osvětové 
kampaně věnované problematice LGBT 
osob;

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům (LGBT) zajistily ochranu 
před nenávistnými slovními projevy 
homofobie a násilím a dbaly o to, aby se 
partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, 
důstojnosti a ochraně, jaké požívá zbytek 
společnosti; vyzdvihuje úlohu sdělovacích 
prostředků při zamezování často 
negativního vnímání těchto osob ze strany 
veřejnosti; zdůrazňuje, že na národní 
i evropské úrovni je třeba pořádat osvětové 
kampaně věnované problematice LGBT 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům (LGBT) zajistily ochranu 
před nenávistnými slovními projevy 
homofobie a násilím a dbaly o to, aby se 
partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, 
důstojnosti a ochraně, jaké požívá zbytek 
společnosti; zdůrazňuje, že na národní 
i evropské úrovni je třeba pořádat osvětové 
kampaně věnované problematice LGBT
osob;

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům (LGBTI) zajistily ochranu 
před nenávistnými slovními projevy 
homofobie a násilím a dbaly o to, aby se 
partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, 
důstojnosti a ochraně, jaké požívá zbytek 
společnosti; zdůrazňuje, že na národní 
i evropské úrovni je třeba pořádat osvětové 
kampaně věnované problematice LGBTI
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům (LGBT) zajistily ochranu 
před nenávistnými slovními projevy 
homofobie a násilím a dbaly o to, aby se 
partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, 
důstojnosti a ochraně, jaké požívá zbytek 
společnosti; zdůrazňuje, že na národní 
i evropské úrovni je třeba pořádat osvětové 
kampaně věnované problematice LGBT
osob;

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům, 
transsexuálům a intersexuálům (LGBTI) 
zajistily ochranu před nenávistnými 
slovními projevy homofobie a násilím 
a dbaly o to, aby se partneři téhož pohlaví 
těšili stejné úctě, důstojnosti a ochraně, 
jaké požívá zbytek společnosti; zdůrazňuje, 
že na národní i evropské úrovni je třeba 
pořádat osvětové kampaně věnované 
problematice LGBTI osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že lesbické ženy často trpí 
vícenásobnou diskriminací (jako ženy a 
jako lesbické ženy) a že opatření na 
podporu rovného postavení LGBT osob 
musí jít ruku v ruce s opatřeními na 
podporu rovného postavení žen a dívek, a 
to s cílem zajistit pro lesbické ženy 
rovnost, nediskriminaci a život bez násilí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že je třeba propagovat 
programy a postupy zaměřené na boj proti 
diskriminaci na základě sexuální orientace 
nebo genderové identity a programy na 
podporu diverzity na pracovišti, spolu 
s iniciativami na podporu plného začlenění 
LGBT osob v pracovním prostředí a úctě 
k nim;

3. poukazuje na to, že je třeba propagovat 
programy a postupy zaměřené na boj proti 
diskriminaci na základě sexuální orientace 
nebo genderové identity a programy na 
podporu diverzity na pracovišti, spolu 
s iniciativami na podporu plného začlenění 
LGBTI osob v pracovním prostředí a úctě 
k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že je třeba propagovat 
programy a postupy zaměřené na boj proti 
diskriminaci na základě sexuální orientace 
nebo genderové identity a programy na 
podporu diverzity na pracovišti, spolu 
s iniciativami na podporu plného začlenění 
LGBT osob v pracovním prostředí a úctě 
k nim;

3. poukazuje na to, že je třeba propagovat 
programy a postupy zaměřené na boj proti 
diskriminaci na základě sexuální orientace 
nebo genderové identity a programy na 
podporu diverzity na pracovišti, spolu 
s iniciativami na podporu plného začlenění 
LGBTI osob v pracovním prostředí a úctě 
k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že reprodukční 
rozhodování a služby související s 
plodností by měly být pro LGBT osoby 
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zajištěny nediskriminačním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že sexuální výchova musí 
zahrnovat nediskriminační informace 
o osobách LGBTI a předávat pozitivní 
pohled na ně, aby se účinně podporovala 
a chránila práva mladých osob LGBTI; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba klást 
důraz na to, že je nutné respektovat 
důstojnost LGBT osob a brát ohled na 
jejich specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba klást 
důraz na to, že je nutné respektovat 
důstojnost LGBTI osob a brát ohled na 
jejich specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba klást 
důraz na to, že je nutné respektovat 
důstojnost LGBT osob a brát ohled na 
jejich specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba klást 
důraz na to, že je nutné respektovat 
důstojnost LGBTI osob a brát ohled na 
jejich specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba klást 
důraz na to, že je nutné respektovat 
důstojnost LGBT osob a brát ohled na 
jejich specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

4. poukazuje na to, že při vzdělávání 
a odborné přípravě sociálních 
a zdravotnických pracovníků je třeba –
prostřednictvím rozvoje specifických 
programů v rámci osnov – klást důraz na 
to, že je nutné respektovat důstojnost 
LGBT osob a brát ohled na jejich 
specifické potřeby a volby v oblasti 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy EU, aby přijaly 
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vhodná opatření pro zajištění toho, aby 
zejména osoby trans měly účinný přístup 
ke vhodným službám v oblasti změny 
pohlaví, včetně psychologické, 
endokrinologické a chirurgické zdravotní 
péče v oblasti trans, aniž by tyto osoby 
byly vystavovány nepřiměřeným 
požadavkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. odsuzuje nucené sterilizace osob trans, 
k nimž stále dochází v některých 
členských státech, a vyzývá k okamžitému 
ukončení tohoto porušování zásad 
týkajících se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT 
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT 
osobám, na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a k zabránění 
homofobní šikaně a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBTI
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBTI
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních; vyjadřuje 
znepokojení ze skutečnosti, že mladí lidé, 
kteří jsou LGBTI nebo jež jsou jako 
LGBTI vnímáni, jsou vystaveni vyššímu 
riziku šikany; zdůrazňuje potřebu vytvořit 
bezpečné prostředí pro všechny mladé lidi, 
bez ohledu na jejich pohlaví, rasu či 
sexuální orientaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT 
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace a genderové identity ve školách 
a jiných vzdělávacích zařízeních;

5. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT 
osobám a na podporu jejich integrace ve 
školním prostředí a aby podporovaly 
objektivní znalost problematiky sexuální 
orientace, genderové identity a projevů 
genderové identity ve školách a jiných 
vzdělávacích zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat rodičovská 
práva partnerů stejného pohlaví 
(individuálně nebo společně) včetně jejich 
práv na poručnictví, opatrovnictví 
a pěstounskou péči bez diskriminace na 
základě jejich sexuální orientace nebo 
genderové identity; zdůrazňuje, že jakmile 
je právoplatně uznáno preferované 
pohlaví osob trans, měla být zaručena 
také jejich rodičovská práva;

6. zdůrazňuje význam uznání občanských 
práv LGBT osob bez diskriminace na 
základě jejich sexuální orientace nebo 
genderové identity; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marije Cornelissen
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat rodičovská 
práva partnerů stejného pohlaví 
(individuálně nebo společně) včetně jejich 
práv na poručnictví, opatrovnictví 
a pěstounskou péči bez diskriminace na 
základě jejich sexuální orientace nebo 
genderové identity; zdůrazňuje, že jakmile 
je právoplatně uznáno preferované pohlaví 
osob trans, měla být zaručena také jejich 
rodičovská práva;

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat rodičovská 
práva partnerů stejného pohlaví 
(individuálně nebo společně) včetně jejich 
práv na poručnictví, opatrovnictví 
a pěstounskou péči bez diskriminace na 
základě jejich sexuální orientace nebo 
genderové identity; naléhavě žádá členské 
státy, aby v souladu s pravidly EU 
uznávaly všechny formy manželství, 
partnerství a rodičovství, jež byly založeny 
v jiném členském státě osobami s 
bydlištěm či pracovištěm na jeho území, a 
vyzývá Komisi, aby přijala opatření proti 
členským státům, které tak nečiní; 
zdůrazňuje, že jakmile je právoplatně 
uznáno preferované pohlaví osob trans, 
měla být zaručena také jejich rodičovská 
práva;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat rodičovská 
práva partnerů stejného pohlaví 
(individuálně nebo společně) včetně jejich 
práv na poručnictví, opatrovnictví 
a pěstounskou péči bez diskriminace na 
základě jejich sexuální orientace nebo 
genderové identity; zdůrazňuje, že jakmile 
je právoplatně uznáno preferované pohlaví 
osob trans, měla být zaručena také jejich 
rodičovská práva;

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat manželství 
osob stejného pohlaví a rodičovská práva 
partnerů stejného pohlaví (individuálně 
nebo společně) včetně jejich práv na 
poručnictví, opatrovnictví a pěstounskou 
péči bez diskriminace na základě jejich 
sexuální orientace nebo genderové identity; 
zdůrazňuje, že jakmile je právoplatně 
uznáno preferované pohlaví osob trans, 
měla být zaručena také jejich rodičovská 
práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vybízí členské státy, aby uvažovaly o 
možnostech uzpůsobení svého rodinného 
práva dnešním změnám ve struktuře a 
formách rodiny, a aby přitom zvážily 
možnost, že by děti měly více než dva 
rodiče (zákonné opatrovníky), neboť by se 
tím otevřela cesta většímu uznání tzv. 
duhových rodin, rodin tvořených LGBT 
osobami i rekonstruovaných rodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá členské státy, aby zajistily přístup 
svobodných a lesbických žen k léčbě 
neplodnosti a k asistované reprodukci;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že právo na svobodu 
projevu je třeba respektovat v praxi, 
a proto je nutné zaručit možnost přijímat 
a poskytovat informace o otázkách 
souvisejících se sexuální orientací 
a genderovou identitou v jakékoli podobě, 
například v tisku, publikacích, ústních 
a písemných prohlášeních, uměleckých 
dílech a sdělovacích prostředcích.

7. poukazuje na to, že právo na svobodu 
projevu je třeba respektovat v praxi, 
a proto je nutné zaručit možnost přijímat 
a poskytovat informace o otázkách 
souvisejících se sexuální orientací 
a genderovou identitou v jakékoli podobě, 
například v tisku, publikacích, ústních 
a písemných prohlášeních, uměleckých 
dílech a sdělovacích prostředcích; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí respektovat 
svobodu všech osob LGBTI pokojně se 
sdružovat a shromažďovat; připomíná, že 
by tudíž místní a regionální orgány měly 
usnadnit úsilí LGBTI organizací o 
pořádání akcí, jako jsou například 
pochody hrdosti, neboť mohou zvýšit 
povědomí o LGBTI otázkách a zlepšit 
postavení LGBTI osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na značný nedostatek údajů 
a výzkumu, pokud jde o problémy, jimž 
čelí LGBTI osoby, rozsah problémů a 
způsob jejich řešení; zdůrazňuje, že tyto 
informace jsou zásadní pro rozvoj vhodné 
politiky a pro stanovení prioritních 
opatření; vyzývá EU a členské státy, aby 
se těmito problémy zabývaly a aby náležitě 
jednaly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vybízí členské státy, aby 
prostřednictvím pravidelných průzkumů 
zajistily shromáždění a analýzu 
relevantních kvantitativních údajů o 
četnosti případů zneužívání a 
pronásledování LGBTI osob;

Or. en


