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Módosítás 1
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az ítélkezési gyakorlatnak 
megfelelően a transznemű személyek 
elleni megkülönböztetés a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó jogszabályok alá 
tartozik, a társadalmi mozgalom és a civil 
társadalmi szervezetek azonban inkább az 
LMBTI-mozgalom, és nem a nemek 
közötti egyenlőség mozgalmának részei;

Or. en

Módosítás 2
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a transznemű személyek súlyos 
nemi alapú megkülönböztetésnek vannak 
kitéve a munkaerőpiacon és azon kívül, 
míg számos tagállamban a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó vagy a nemi 
alapú megkülönböztetés elleni küzdelem 
iránt elkötelezett, vagy a nemi alapú 
megkülönböztetés egyedi eseteivel 
foglalkozó szervezetek nem elérhetők, 
vagy nem rendelkeznek megfelelő 
információkkal és készségekkel a 
transznemű személyek érdekeinek 
érvényesítésére vagy panaszaik kezelésére, 
az igazságszolgáltatásban dolgozók pedig 
nincsenek megfelelően felvértezve és 
tájékoztatva a transzemű személyek elleni 
nemi alapú megkülönböztetés eseteinek 
kezelésére;
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Or. en

Módosítás 3
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy sem 
a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
civil társadalmi szervezetek, sem az 
esélyegyenlőségi szervek nem kezelik 
megfelelően a transznemű személyek 
jogait és érdekeit; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a transznemű 
személyeket érintő megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez kapcsolódó 
feladatokat bízza államilag támogatott 
civil társadalmi szervezetekre és 
esélyegyenlőségi szervekre, és biztosítsa, 
hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók 
megfelelően fel legyenek vértezve és 
tájékoztatva legyenek a transznemű 
személyek elleni nemi alapú 
megkülönböztetés panaszainak 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 4
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. felszólítja a Bizottságot és az Európai 
Parlament bizottságait, hogy munkájuk 
során érvényesítsék a transznemű 
személyeket érintő kérdéseket, így például 
a polgári jogok, az egészségügyi ellátás, az 
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oktatás és a foglalkoztatás terén; 

Or. en

Módosítás 5
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az 
emberek közötti, a nemüktől, fajuktól vagy 
szexuális irányultságuktól független 
egyenlőség elvét, és annak meg kell felelni;

1. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az 
emberek közötti, a nemüktől, nemi 
identitásuktól és nemi önkifejezésüktől,
fajuktól vagy szexuális irányultságuktól 
független egyenlőség elvét, és annak meg 
kell felelni;

Or. en

Módosítás 6
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli az interszexuális személyek 
láthatatlanságát az európai és a nemzeti 
jogszabályokban, illetve a tudás és kutatás 
hiányát e területen; felszólít ezzel 
összefüggésben, és különösen a nemi
identitáshoz kapcsolódóan az egyenlőségi 
jogalkotói munka felélénkítésére irányuló 
erőfeszítések megtételére;

Or. en

Módosítás 7
Minodora Cliveti
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBT) 
személyek védelmet élvezzenek a homofób 
gyűlöletbeszéddel és az erőszakkal 
szemben, valamint hogy az azonos nemű 
partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, 
mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBT-személyek jogait 
illetően;

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBT) 
személyek védelmet élvezzenek a homofób 
gyűlöletbeszéddel és az erőszakkal 
szemben, valamint hogy az azonos nemű 
partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, 
mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza a média szerepét az ezen 
személyek gyakran negatív 
közmegítélésének megszüntetésében;
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBT-személyek jogait 
illetően;

Or. en

Módosítás 8
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBT)
személyek védelmet élvezzenek a homofób 
gyűlöletbeszéddel és az erőszakkal 
szemben, valamint hogy az azonos nemű 
partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, 
mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBT-személyek jogait 
illetően;

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBTI)
személyek védelmet élvezzenek a homofób 
gyűlöletbeszéddel és az erőszakkal 
szemben, valamint hogy az azonos nemű 
partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, 
mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBTI-személyek
jogait illetően;
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Or. en

Módosítás 9
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű (LMBT)
személyek védelmet élvezzenek a homofób 
gyűlöletbeszéddel és az erőszakkal 
szemben, valamint hogy az azonos nemű 
partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, 
mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBT-személyek jogait 
illetően;

2. felkéri a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, 
biszexuális, transznemű és interszexuális
(LMBTI) személyek védelmet élvezzenek 
a homofób gyűlöletbeszéddel és az 
erőszakkal szemben, valamint hogy az 
azonos nemű partnerek ugyanolyan 
tiszteletben, méltóságban és védelemben 
élhessenek, mint a társadalom többi tagja; 
hangsúlyozza nemzeti és európai szintű 
tudatosító kampányok szervezésének 
szükségességét az LMBTI-személyek
jogait illetően;

Or. en

Módosítás 10
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a leszbikusok 
gyakran többszörös megkülönböztetésnek 
vannak kitéve (mert nők és mert 
leszbikusok), és hogy az LMBT-személyek 
egyenlőségét támogató fellépéseket a nők 
és lányok egyenlőségére irányuló 
fellépéseknek kell kísérniük annak 
érdekében, hogy a leszbikusok 
egyenlőségben, 
megkülönböztetésmentességben, illetve 
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erőszak nélküli életben részesülhessenek; 

Or. en

Módosítás 11
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a 
szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelmet célzó szakpolitikákat és 
gyakorlatokat, a munkahelyi sokszínűséget 
erősítő szakpolitikákat, valamint az 
LMBT-személyzet munkahelyi 
környezetbe való teljes befogadását és 
tiszteletét elősegítő kezdeményezéseket;

3. kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a 
szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelmet célzó szakpolitikákat és 
gyakorlatokat, a munkahelyi sokszínűséget 
erősítő szakpolitikákat, valamint az 
LMBTI-személyek munkahelyi 
környezetbe való teljes befogadását és 
tiszteletét elősegítő kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás 12
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a 
szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelmet célzó szakpolitikákat és 
gyakorlatokat, a munkahelyi sokszínűséget 
erősítő szakpolitikákat, valamint az 
LMBT-személyzet munkahelyi 
környezetbe való teljes befogadását és 
tiszteletét elősegítő kezdeményezéseket;

3. kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a 
szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelmet célzó szakpolitikákat és 
gyakorlatokat, a munkahelyi sokszínűséget 
erősítő szakpolitikákat, valamint az 
LMBTI-személyek munkahelyi 
környezetbe való teljes befogadását és 
tiszteletét elősegítő kezdeményezéseket;

Or. en
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Módosítás 13
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy az LMBT-személyek 
számára megkülönböztetésmentes 
keretben kell nyújtani a reproduktív 
döntéseket és a termékenységi 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 14
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a fiatal LMBTI-
személyek jogainak hatékony támogatása 
és védelme érdekében a szexuális 
oktatásnak magában kell foglalnia az 
LMBTI-személyekre vonatkozó, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes tájékoztatást 
és róluk pozitív kép közvetítését; 

Or. en

Módosítás 15
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 bekezdés



PE522.836v01-00 10/17 AM\1008114HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni az 
LMBT-személyek méltósága, illetve egyedi 
egészségügyi szükségleteik és választásaik 
tiszteletben tartásának fontosságára;

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni az 
LMBTI-személyek méltósága, illetve 
egyedi egészségügyi szükségleteik és 
választásaik tiszteletben tartásának 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 16
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni az 
LMBT-személyek méltósága, illetve egyedi 
egészségügyi szükségleteik és választásaik 
tiszteletben tartásának fontosságára;

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni az 
LMBTI-személyek méltósága, illetve 
egyedi egészségügyi szükségleteik és 
választásaik tiszteletben tartásának 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 17
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni az 
LMBT-személyek méltósága, illetve 
egyedi egészségügyi szükségleteik és 

4. kiemeli, hogy a szociális és 
egészségügyi szakemberek oktatása és 
képzése során hangsúlyt kell fektetni –
célzott programok kialakításával a tanterv 
részeként – az LMBT-személyek 
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választásaik tiszteletben tartásának 
fontosságára;

méltósága, illetve egyedi egészségügyi 
szükségleteik és választásaik tiszteletben 
tartásának fontosságára;

Or. en

Módosítás 18
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 
tegyék meg a megfelelő lépéseket annak 
biztosítására, hogy különösen a 
transznemű személyek hatékonyan 
hozzáférhessenek a megfelelő nemi 
átalakító szolgáltatásokhoz, beleértve a 
pszichológiai, endokrinológiai és sebészeti 
szakértelmet a transzneműek egészségügyi 
ellátása terén, anélkül, hogy indokolatlan 
követelményeket kellene teljesíteniük;

Or. en

Módosítás 19
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elítéli a transznemű személyek 
kényszersterilizációját, ami még mindig 
előfordul néhány tagállamban, és felszólít 
az emberi jogi alapvelvek e megsértésének 
azonnali megszüntetésére;

Or. en
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Módosítás 20
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a 
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése, emellett a homofób zaklatás 
megakadályozása érdekében, valamint 
hogy erősödjön a szexuális irányultságot és 
a nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

Or. en

Módosítás 21
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBTI-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a 
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

Or. en

Módosítás 22
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a 
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBTI-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a 
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fiatal 
LMBTI-személyek – és azok, akiket annak 
tartanak – a zaklatás nagyobb veszélyének 
vannak kitéve; hangsúlyozza, hogy 
biztonságos környezetet kell létrehozni 
minden fiatal számára, nemüktől, fajuktól 
vagy szexuális irányultságuktól 
függetlenül;

Or. en

Módosítás 23
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot és a 
nemi identitást érintő kérdésekkel 
kapcsolatos objektív tudás az iskolákban és 
az egyéb oktatási létesítményekben;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az LMBT-személyek iránti 
tisztelet, illetve iskolai befogadásuk 
elősegítése érdekében, valamint hogy 
erősödjön a szexuális irányultságot, a nemi 
identitást és a nemi önkifejezést érintő 
kérdésekkel kapcsolatos objektív tudás az 
iskolákban és az egyéb oktatási 
létesítményekben;

Or. en

Módosítás 24
Minodora Cliveti
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az 
azonos nemű szülők szülői jogait, 
egyénileg vagy együttesen, beleértve a 
gyámsághoz és a felügyelethez való jogot 
is, a szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetéstől 
mentesen; kihangsúlyozza, hogy a 
transznemű személyek szülői jogait az 
általuk választott nem hivatalos 
elismerése után is tiszteletben kell tartani;

6. kiemeli az LMBT-személyek polgári 
jogai elismerésének fontosságát, a 
szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetéstől 
mentesen;

Or. en

Módosítás 25
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az 
azonos nemű szülők szülői jogait, 
egyénileg vagy együttesen, beleértve a 
gyámsághoz és a felügyelethez való jogot 
is, a szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetéstől 
mentesen; kihangsúlyozza, hogy a 
transznemű személyek szülői jogait az 
általuk választott nem hivatalos elismerése 
után is tiszteletben kell tartani;

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az 
azonos nemű szülők szülői jogait, 
egyénileg vagy együttesen, beleértve a 
gyámsághoz és a felügyelethez való jogot 
is, a szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetéstől 
mentesen; sürgeti a tagállamokat, hogy az 
uniós szabályoknak megfelelően ismerjék 
el a határaikon belül lakóhellyel 
rendelkezők vagy dolgozók máshol 
szerzett házassági, partnerségi és szülőségi 
státuszát, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
tegyen lépéseket az ezt be nem tartó 
tagállamok ellen;  kihangsúlyozza, hogy a 
transznemű személyek szülői jogait az 
általuk választott nem hivatalos elismerése 
után is tiszteletben kell tartani;

Or. nl
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Módosítás 26
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az 
azonos nemű szülők szülői jogait, 
egyénileg vagy együttesen, beleértve a 
gyámsághoz és a felügyelethez való jogot 
is, a szexuális irányultságon vagy a nemi 
identitáson alapuló megkülönböztetéstől 
mentesen; kihangsúlyozza, hogy a 
transznemű személyek szülői jogait az 
általuk választott nem hivatalos elismerése 
után is tiszteletben kell tartani;

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az 
azonos neműek házasságát és az azonos
nemű szülők szülői jogait, egyénileg vagy 
együttesen, beleértve a gyámsághoz és a 
felügyelethez való jogot is, a szexuális 
irányultságon vagy a nemi identitáson 
alapuló megkülönböztetéstől mentesen; 
kihangsúlyozza, hogy a transznemű 
személyek szülői jogait az általuk 
választott nem hivatalos elismerése után is 
tiszteletben kell tartani;

Or. en

Módosítás 27
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri a tagállamokat, hogy fontolják 
meg, hogyan tudnák a családjogi 
törvényeiket a mai változó családi 
mintákhoz és formákhoz igazítani, és 
belefoglalni azt a lehetőséget, hogy egy 
gyermeknek kettőnél több szülője 
(törvényes gyámja) legyen, mivel ez a 
szivárvány családok és az LMBT-
családok, valamint a patchwork családok 
nagyobb elismeréséhez vezetne;

Or. en



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

HU

Módosítás 28
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák az egyedülálló és leszbikus nők 
számára a termékenységi kezeléshez és az 
asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való 
hozzáférést;

Or. es

Módosítás 29
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a gyakorlatban is 
tiszteletben kell tartani a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogot azáltal, hogy megvédjük a szexuális 
irányultsághoz és a nemi identitáshoz 
kapcsolódó kérdésekről szóló 
információkhoz való jutás és azok 
megosztásának lehetőségét bármilyen 
formában, például a sajtó, kiadványok, 
szóbeli és írásos nyilatkozatok, a 
művészetek és a média révén.

7. kiemeli, hogy a gyakorlatban is 
tiszteletben kell tartani a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogot azáltal, hogy megvédjük a szexuális 
irányultsághoz és a nemi identitáshoz 
kapcsolódó kérdésekről szóló 
információkhoz való jutás és azok 
megosztásának lehetőségét bármilyen 
formában, például a sajtó, kiadványok, 
szóbeli és írásos nyilatkozatok, a 
művészetek és a média révén; 
hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell 
tartani valamennyi LMBTI-személy békés 
gyülekezéshez és az egyesüléshez való 
jogát;  megjegyzi, hogy a helyi és 
regionális hatóságoknak ezért 
támogatniuk kell az LMBTI-szervezetek 
események, mint például a Büszkeség 
menete szervezésére irányuló 
erőfeszítéseit, mivel ezek felhívhatják a 
nyilvánosság figyelmét az LMBTI-
kérdések iránt, és megerősíthetik az 
LMBTI-személyeket;
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Or. en

Módosítás 30
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli az LMBTI-személyeket sújtó 
problémákról, a problémák súlyosságáról 
és a problémák megoldási kísérleteinek 
módjáról szóló adatok és kutatás jelentős 
hiányát; rámutat, hogy a megfelelő 
szakpolitika kidolgozása és a fellépések 
fontossági sorrendjének megállapítása 
céljából alapvető fontosságú ez az 
információ, és felszólítja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy foglalkozzanak ezzel a 
problémával, és cselekedjenek ennek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 31
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. ösztönzi a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az LMBTI-személyek 
elleni visszaélésekről és áldozattá 
válásukról szóló rendszeres felmérések 
formájában összegyűjtsék és elemezzék a 
vonatkozó mennyiségi adatokat;

Or. en


