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Tarkistus 1
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että oikeuskäytännön mukaan 
transihmisten syrjintä on määritelty 
tasa-arvolainsäädännössä, mutta 
yhteiskunnalliset liikkeet ja 
kansalaisjärjestöt kuuluvat 
HLBTI-liikkeen piiriin tasa-arvoliikkeen 
sijaan;

Or. en

Tarkistus 2
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että transihmisiin kohdistuu 
vakavaa sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää työmarkkinoilla ja niiden 
ulkopuolella, mutta samanaikaisesti 
monissa jäsenvaltioissa ei ole 
käytettävissä järjestöjä, jotka ajavat 
tasa-arvoa tai ovat omistautuneet 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen tai sukupuolten välistä 
syrjintää koskevien yksittäisten valitusten 
käsittelyyn, tai niillä ei ole riittävästi tietoa 
ja taitoa heidän etujensa edistämiseen tai 
valitustensa käsittelemiseen eivätkä 
oikeusketjun osat ole riittävän hyvin 
varustautuneita eikä niillä ole riittävästi 
tietoa transihmisiin kohdistuvaa 
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sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
koskevien tapausten käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 3
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. on huolestunut siitä, että sukupuolten 
tasa-arvon alalla toimivat 
kansalaisjärjestöt tai tasa-arvoelimet eivät 
huomioi riittävästi transihmisten 
oikeuksia ja etuja; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti antamaan julkista rahoitusta 
saaville kansalaisjärjestöille ja 
tasa-arvoelimille tehtäväksi transihmisten 
syrjinnän torjumisen ja varmistamaan, 
että oikeusketjun osat ovat riittävän hyvin 
varustautuneita ja niillä on riittävät tiedot 
transihmisiin kohdistuvaa syrjintää 
koskevien valitusten käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 4
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. kehottaa komissiota ja Euroopan 
parlamentin valiokuntia sisällyttämään 
työhönsä transihmisiin liittyvät asiat 
esimerkiksi kansalaisoikeuksien, 
terveydenhuollon, koulutuksen ja 
työllisyyden aloilla;
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Or. en

Tarkistus 5
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. Korostaa tarvetta toimia ihmisten tasa-
arvon periaatteen mukaisesti ja varmistaa 
sen toteutuminen sukupuolesta, rodusta tai 
seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumatta;

1. korostaa tarvetta toimia ihmisten 
tasa-arvon periaatteen mukaisesti ja 
varmistaa sen toteutuminen sukupuolesta, 
sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen 
ilmaisusta, rodusta tai seksuaalisesta 
suuntautumisesta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 6
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa intersukupuolisten 
näkymättömyyttä Euroopan unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä tämän 
alueen tutkimuksen ja tiedon puutetta; 
kehottaa tässä yhteydessä ja erityisesti 
sukupuoli-identiteetin kunnioittamiseen 
liittyen tehostamaan
tasa-arvolainsäädäntötyötä;

Or. en
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Tarkistus 7
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä 
(HLBT) suojellaan homofobiselta 
vihapuheelta ja väkivallalta ja että samaa 
sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia 
samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja
turvasta kuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet; korostaa tarvetta järjestää 
tietoisuutta lisääviä HLBT-ihmisten 
oikeuksiin liittyviä kampanjoita niin 
kansallisella kuin Euroopan tasolla;

2. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä 
(HLBT) suojellaan homofobiselta 
vihapuheelta ja väkivallalta ja että samaa 
sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia 
samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja 
turvasta kuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet; painottaa tiedotusvälineiden 
tehtävää näitä ihmisiä koskevan usein 
kielteisen yleisen käsityksen 
hälventämisessä; korostaa tarvetta 
järjestää tietoisuutta lisääviä 
HLBT-ihmisten oikeuksiin liittyviä 
kampanjoita niin kansallisella kuin 
Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 8
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä 
(HLBT) suojellaan homofobiselta 
vihapuheelta ja väkivallalta ja että samaa 
sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia 
samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja 
turvasta kuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet; korostaa tarvetta järjestää 
tietoisuutta lisääviä HLBT-ihmisten
oikeuksiin liittyviä kampanjoita niin 
kansallisella kuin Euroopan tasolla;

2. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä 
(HLBTI) suojellaan homofobiselta 
vihapuheelta ja väkivallalta ja että samaa 
sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia 
samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja 
turvasta kuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet; korostaa tarvetta järjestää 
tietoisuutta lisääviä HLBTI-ihmisten
oikeuksiin liittyviä kampanjoita niin 
kansallisella kuin Euroopan tasolla;



AM\1008114FI.doc 7/17 PE522.836v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 9
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä 
(HLBT) suojellaan homofobiselta 
vihapuheelta ja väkivallalta ja että samaa 
sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia 
samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja 
turvasta kuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet; korostaa tarvetta järjestää 
tietoisuutta lisääviä HLBT-ihmisten
oikeuksiin liittyviä kampanjoita niin 
kansallisella kuin Euroopan tasolla;

2. vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että 
homo- ja biseksuaaleja, transihmisiä ja 
intersukupuolisia (HLBTI) suojellaan 
homofobiselta vihapuheelta ja väkivallalta 
ja että samaa sukupuolta olevat kumppanit 
voivat nauttia samasta kunnioituksesta, 
ihmisarvosta ja turvasta kuin muutkin 
yhteiskunnan jäsenet; korostaa tarvetta 
järjestää tietoisuutta lisääviä 
HLBTI-ihmisten oikeuksiin liittyviä 
kampanjoita niin kansallisella kuin 
Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 10
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että lesbot kärsivät usein 
moninkertaisesta syrjinnästä (naisena ja 
lesboina) ja että HLBT-ihmisten 
tasa-arvon tukitoimiin on yhdistettävä 
naisten ja tyttöjen tasa-arvoa edistäviä 
toimia lesbojen tasa-arvon, 
syrjimättömyyden ja väkivallattoman 
elämän saavuttamiseksi; 

Or. en
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Tarkistus 11
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Korostaa tarvetta edistää sellaisia 
menettelytapoja, joilla pyritään torjumaan 
seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-
identiteetin perusteella harjoitettavaa 
syrjintää ja joilla vaalitaan 
monimuotoisuutta työpaikoilla, sekä 
aloitteita, jotka rohkaisevat muita 
hyväksymään HLBT-ihmiset osaksi 
työyhteisöä ja kunnioittamaan heitä;

3. korostaa tarvetta edistää sellaisia 
menettelytapoja, joilla pyritään torjumaan 
seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella 
harjoitettavaa syrjintää ja joilla vaalitaan 
monimuotoisuutta työpaikoilla, sekä 
aloitteita, jotka rohkaisevat muita 
hyväksymään HLBTI-ihmiset osaksi 
työyhteisöä ja kunnioittamaan heitä;

Or. en

Tarkistus 12
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Korostaa tarvetta edistää sellaisia 
menettelytapoja, joilla pyritään torjumaan 
seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-
identiteetin perusteella harjoitettavaa 
syrjintää ja joilla vaalitaan 
monimuotoisuutta työpaikoilla, sekä 
aloitteita, jotka rohkaisevat muita 
hyväksymään HLBT-ihmiset osaksi 
työyhteisöä ja kunnioittamaan heitä;

3. korostaa tarvetta edistää sellaisia 
menettelytapoja, joilla pyritään torjumaan 
seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella 
harjoitettavaa syrjintää ja joilla vaalitaan 
monimuotoisuutta työpaikoilla, sekä 
aloitteita, jotka rohkaisevat muita 
hyväksymään HLBTI-ihmiset osaksi 
työyhteisöä ja kunnioittamaan heitä;

Or. en
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Tarkistus 13
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että lisääntymiseen liittyviä 
vaihtoehtoja ja hedelmöityspalveluja olisi 
tarjottava HLBT-ihmisille 
syrjimättömässä ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 14
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että seksuaalikasvatukseen 
on sisällytettävä syrjimättömiä tietoja 
HLBTI-ihmisistä ja että sillä on 
välitettävä myönteinen näkemys heistä, 
jotta nuorten HLBTI-ihmisten oikeuksia 
tuetaan ja suojellaan tehokkaasti; 

Or. en

Tarkistus 15
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBT-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 

4. korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBTI-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 
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erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan;

erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan;

Or. en

Tarkistus 16
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBT-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 
erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan;

4. korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBTI-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 
erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan;

Or. en

Tarkistus 17
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBT-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 
erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan;

4. korostaa tarvetta painottaa sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
koulutuksessa HLBTI-ihmisten arvon 
kunnioittamisen merkitystä sekä heidän 
erityisiä terveydenhoitotarpeitaan ja 
valintojaan kehittämällä erityisiä ohjelmia 
opetussuunnitelmien osaksi;

Or. en
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Tarkistus 18
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin 
sen varmistamiseksi, että erityisesti 
transihmisillä on saatavilla asianmukaiset 
sukupuolenkorjauspalvelut, joihin 
kuuluvat transsukupuolisten 
terveydenhoitoon erikoistuneiden 
psykologian, endokrinologian ja 
kirurgian asiantuntijoiden palvelut, ilman 
kohtuuttomia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 19
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tuomitsee transihmisten 
pakkosteriloinnit, joita vieläkin tehdään 
joissakin jäsenvaltioissa, ja vaatii 
lopettamaan tämän 
ihmisoikeusperiaatteiden rikkomisen 
välittömästi;

Or. en
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Tarkistus 20
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

5. vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä, estämään homofobisen 
kiusaamisen sekä vaalimaan kouluissa ja 
muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

Or. en

Tarkistus 21
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

5. vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBTI-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

Or. en

Tarkistus 22
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Vaatii jäsenvaltioita edistämään 5. vaatii jäsenvaltioita edistämään 
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kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

kouluissa HLBTI-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa; ilmaisee 
huolensa siitä, että nuoret HLBTI-ihmiset 
ja ne, joita pidetään HLBTI-ihmisinä, 
ovat yhä useammin vaarassa joutua 
kiusaamisen kohteeksi; korostaa tarvetta 
luoda nuorille turvallinen ympäristö 
sukupuolesta, rodusta tai seksuaalisesta 
suuntautumisesta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 23
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvää objektiivista tietoa;

5. vaatii jäsenvaltioita edistämään 
kouluissa HLBT-ihmisten kunnioittamista 
ja hyväksymistä sekä vaalimaan kouluissa 
ja muissa opetustilanteissa seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
ja sukupuolen ilmaisuun liittyvää 
objektiivista tietoa;

Or. en

Tarkistus 24
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Korostaa tarvetta tunnustaa samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
vanhempainoikeudet yksilöllisesti tai 

6. korostaa, että on tärkeää tunnustaa 
HLBT-ihmisten kansalaisoikeudet
syrjimättä heitä seksuaalisen 
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yhteisesti, mukaan lukien heidän 
oikeutensa toimia huoltajana ja syrjimättä 
heitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella; 
korostaa, että transihmisten 
vanhempainoikeuksia tulisi edelleen 
kunnioittaa heille mieluisan sukupuolen 
laillisen tunnustamisen jälkeen;

suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 25
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Korostaa tarvetta tunnustaa samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
vanhempainoikeudet yksilöllisesti tai 
yhteisesti, mukaan lukien heidän 
oikeutensa toimia huoltajana ja syrjimättä 
heitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella; 
korostaa, että transihmisten 
vanhempainoikeuksia tulisi edelleen 
kunnioittaa heille mieluisan sukupuolen 
laillisen tunnustamisen jälkeen;

6. korostaa tarvetta tunnustaa samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
vanhempainoikeudet yksilöllisesti tai 
yhteisesti, mukaan lukien heidän 
oikeutensa toimia huoltajana ja syrjimättä 
heitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella; kehottaa 
jäsenvaltioita tunnustamaan unionin 
säännöksien mukaisesti valtioon 
asettuvien tai siellä työskentelevien 
henkilöiden muualla voimassa olevat 
avioliiton, parisuhteen ja vanhemmuuden 
muodot, ja kehottaa komissiota 
toteuttamaan toimia niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata tätä; 
korostaa, että transihmisten 
vanhempainoikeuksia tulisi edelleen 
kunnioittaa heille mieluisan sukupuolen 
laillisen tunnustamisen jälkeen;

Or. nl
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Tarkistus 26
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Korostaa tarvetta tunnustaa samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
vanhempainoikeudet yksilöllisesti tai 
yhteisesti, mukaan lukien heidän 
oikeutensa toimia huoltajana ja syrjimättä 
heitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella; 
korostaa, että transihmisten 
vanhempainoikeuksia tulisi edelleen 
kunnioittaa heille mieluisan sukupuolen 
laillisen tunnustamisen jälkeen;

6. korostaa tarvetta tunnustaa samaa 
sukupuolta olevien avioliitot ja samaa 
sukupuolta olevien vanhempien 
vanhempainoikeudet yksilöllisesti tai 
yhteisesti, mukaan lukien heidän 
oikeutensa toimia huoltajana ja syrjimättä 
heitä seksuaalisen suuntautumisen tai 
sukupuoli-identiteetin perusteella; 
korostaa, että transihmisten 
vanhempainoikeuksia tulisi edelleen 
kunnioittaa heille mieluisan sukupuolen 
laillisen tunnustamisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 27
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan 
keinoja sopeuttaa perhelainsäädäntönsä 
nykypäivän muuttuviin perhemuotoihin ja 
-järjestelyihin ja sisällyttämään siihen 
mahdollisuuden, että lapsilla on 
enemmän kuin kaksi vanhempaa (laillista 
holhoojaa), koska se lisäisi 
sateenkaari- ja HLBT-perheiden 
tunnustamista ja hyödyttäisi myös 
uusioperheitä;

Or. en



PE522.836v01-00 16/17 AM\1008114FI.doc

FI

Tarkistus 28
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
naimattomien naisten ja lesbojen pääsyn 
hedelmöityshoitoihin ja avusteisiin 
lisääntymishoitoihin;

Or. es

Tarkistus 29
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Korostaa tarvetta kunnioittaa 
ilmaisunvapautta käytännössä takaamalla 
mahdollisuuden saada ja jakaa tietoa 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteettiin liittyvistä asioista 
missä ilmaisumuodossa tahansa, kuten 
lehdistössä, julkaisuissa, suullisissa ja 
kirjallisissa lausunnoissa, taiteessa ja 
mediassa.

7. korostaa tarvetta kunnioittaa 
ilmaisunvapautta käytännössä takaamalla 
mahdollisuuden saada ja jakaa tietoa 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteettiin liittyvistä asioista 
missä ilmaisumuodossa tahansa, kuten 
lehdistössä, julkaisuissa, suullisissa ja 
kirjallisissa lausunnoissa, taiteessa ja 
mediassa; korostaa tarvetta kunnioittaa 
kaikkien HLBTI-ihmisten 
rauhanomaisen kokoontumisen ja 
yhdistymisen vapautta; toteaa, että 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
olisi siksi helpotettava HLBTI-järjestöjen 
pyrkimyksiä järjestää Pride-kulkueen 
kaltaisia tapahtumia, koska ne lisäävät 
ihmisten tietoa HLBTI-asioista ja 
voimaannuttavat HLBTI-ihmisiä;

Or. en

Tarkistus 30
Marije Cornelissen
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että HLBTI-ihmisten 
ongelmia sekä ongelmien mittakaavaa ja 
ratkaisemista koskeva tieto ja tutkimus on 
huomattavan puutteellista; toteaa, että 
tämä tieto on oleellista, jotta voidaan 
kehittää asianmukaista politiikkaa ja 
priorisoida toimia; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita käsittelemään näitä 
ongelmia ja toimimaan sen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannustaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kerätään ja 
analysoidaan HLBTI-ihmisten 
hyväksikäytön ja rikoksen uhriksi 
joutumisen yleisyyttä koskevia 
asiaankuuluvia kvantitatiivisia tietoja 
säännöllisillä kyselytutkimuksilla;

Or. en


