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Pakeitimas 1
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi laikantis teismų praktikos, 
translyčių asmenų diskriminacija 
apibrėžiama pagal lyčių lygybės teisės 
aktus, tačiau socialinio judėjimo ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
atžvilgiu jie patenka į LGBTI, o ne į lyčių 
lygybės judėjimo taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 2
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi translyčiai asmenys darbo 
rinkoje ir už jos ribų susiduria su didele 
diskriminacija dėl lyties, o daugelyje 
valstybių narių organizacijos, susijusios 
su lyčių lygybe ar skirtos kovai su 
diskriminacija arba nagrinėjančios 
atskirus skundus dėl diskriminacijos dėl 
lyties, nėra prieinamos arba neturi 
reikiamos informacijos ir gebėjimų šių 
asmenų interesams ginti ar skundams 
nagrinėti, o organizacijos, priklausančios 
teismų grandinei, neturi tinkamos 
kvalifikacijos ir informacijos translyčių 
asmenų diskriminacijos dėl lyties 
atvejams nagrinėti;

Or. en
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Pakeitimas 3
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. yra susirūpinęs, kad pilietinės 
visuomenės organizacijos tinkamai 
nesprendžia translyčių asmenų teisių ir 
interesų, o lygybės užtikrinimo institucijos 
nesprendžia lyčių lygybės klausimo; 
ragina valstybes nares viešosiomis lėšomis 
finansuojamoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir lygybės užtikrinimo 
institucijoms specialiai skirti užduotis, 
susijusias su kova su translyčių asmenų 
diskriminacija, ir užtikrinti, kad teismų 
grandinei priklausančios organizacijos 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir 
informaciją translyčių asmenų skundams 
dėl diskriminacijos dėl lyties nagrinėti;

Or. en

Pakeitimas 4
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. ragina Komisiją ir Europos 
Parlamento komitetus į savo darbą, pvz., 
pilietinių teisių, sveikatos priežiūros, 
švietimo ir užimtumo srityje įtraukti 
klausimus, susijusius su translyčiais 
asmenimis; 

Or. en
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Pakeitimas 5
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad būtina laikytis žmonių 
lygybės principo ir jį garantuoti, nesvarbu, 
kokia žmogaus lytis, rasė ar seksualinė 
orientacija;

1. pabrėžia, kad būtina laikytis žmonių 
lygybės principo ir jį garantuoti, nesvarbu, 
kokia žmogaus lytis, lytinė tapatybė ir 
lyties raiška, rasė ar seksualinė orientacija;

Or. en

Pakeitimas 6
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į interseksualių 
asmenų nematomumą Europos ir 
nacionalinės teisės aktuose ir į žinių ir 
mokslinių tyrimų trūkumą šioje srityje; 
šiuo atžvilgiu ir atsižvelgdamas į lyčių 
lygybę ragina stengtis pagerinti lygybės 
teisės aktų rengimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 
asmenys būtų apsaugoti nuo homofobiją 

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 
asmenys būtų apsaugoti nuo homofobiją 



PE522.836v01-00 6/17 AM\1008114LT.doc

LT

kurstančių pareiškimų ir smurto ir kad tos 
pačios lyties partneriams būtų rodoma 
tokia pati pagarba, jie galėtų jaustis taip pat 
oriai ir gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir 
likusi visuomenės dalis; pabrėžia, kad 
reikia nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų teises;

kurstančių pareiškimų ir smurto ir kad tos 
pačios lyties partneriams būtų rodoma 
tokia pati pagarba, jie galėtų jaustis taip pat 
oriai ir gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir 
likusi visuomenės dalis; atkreipia dėmesį į 
žiniasklaidos vaidmenį panaikinant 
dažnai neigiamą visuomenės nuomonę 
apie šiuos žmones; pabrėžia, kad reikia 
nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų teises;

Or. en

Pakeitimas 8
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 
asmenys būtų apsaugoti nuo homofobiją 
kurstančių pareiškimų ir smurto ir kad tos 
pačios lyties partneriams būtų rodoma 
tokia pati pagarba, jie galėtų jaustis taip pat 
oriai ir gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir 
likusi visuomenės dalis; pabrėžia, kad 
reikia nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų teises;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir 
interseksualūs asmenys (LGBTI) būtų 
apsaugoti nuo homofobiją kurstančių 
pareiškimų ir smurto ir kad tos pačios 
lyties partneriams būtų rodoma tokia pati 
pagarba, jie galėtų jaustis taip pat oriai ir 
gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir likusi 
visuomenės dalis; pabrėžia, kad reikia 
nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir 
interseksualių asmenų teises;

Or. en

Pakeitimas 9
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
2 dalis



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

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 
asmenys būtų apsaugoti nuo homofobiją 
kurstančių pareiškimų ir smurto ir kad tos 
pačios lyties partneriams būtų rodoma 
tokia pati pagarba, jie galėtų jaustis taip pat 
oriai ir gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir 
likusi visuomenės dalis; pabrėžia, kad 
reikia nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų teises;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir 
interseksualūs (LGBTI) asmenys būtų 
apsaugoti nuo homofobiją kurstančių 
pareiškimų ir smurto ir kad tos pačios 
lyties partneriams būtų rodoma tokia pati 
pagarba, jie galėtų jaustis taip pat oriai ir 
gauti tokią pačią apsaugą, kaip ir likusi 
visuomenės dalis; pabrėžia, kad reikia 
nacionaliniu ir ES lygmenimis rengti 
informuotumo didinimo kampanijas apie 
lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir 
interseksualių asmenų teises;

Or. en

Pakeitimas 10
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad lesbietės dažnai patiria 
diskriminaciją dėl įvairių priežasčių (dėl 
to, kad jos moterys, ir dėl to, kad jos 
lesbietės), ir kad lesbiečių, gėjų, 
biseksualių ir translyčių asmenų lygybės 
rėmimo veiksmai turi būti vykdomi kartu 
su moterų ir mergaičių lygybės 
užtikrinimo veiksmais, kad būtų pasiekta 
lyčių lygybė, nediskriminavimas ir 
gyvenimas be smurto; 

Or. en

Pakeitimas 11
Marije Cornelissen



PE522.836v01-00 8/17 AM\1008114LT.doc

LT

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad būtina remti politiką ir 
praktiką, kurių tikslas – kovoti su 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės, ir remti politiką, kuria 
siekiama sudaryti sąlygas įvairovei darbo 
vietoje, ir iniciatyvas, kuriomis skatinama 
visapusiška lesbiečių, gėjų, biseksualų ir
translyčių asmenų integracija darbo vietoje 
ir pagarba jiems;

3. pabrėžia, kad būtina remti politiką ir 
praktiką, kurių tikslas – kovoti su 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės, ir remti politiką, kuria 
siekiama sudaryti sąlygas įvairovei darbo 
vietoje, ir iniciatyvas, kuriomis skatinama 
visapusiška lesbiečių, gėjų, biseksualių,
translyčių ir interseksualių asmenų 
integracija darbo vietoje ir pagarba jiems;

Or. en

Pakeitimas 12
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad būtina remti politiką ir 
praktiką, kurių tikslas – kovoti su 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės, ir remti politiką, kuria 
siekiama sudaryti sąlygas įvairovei darbo 
vietoje, ir iniciatyvas, kuriomis skatinama 
visapusiška lesbiečių, gėjų, biseksualų ir
translyčių asmenų integracija darbo vietoje 
ir pagarba jiems;

3. pabrėžia, kad būtina remti politiką ir 
praktiką, kurių tikslas – kovoti su 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės, ir remti politiką, kuria 
siekiama sudaryti sąlygas įvairovei darbo 
vietoje, ir iniciatyvas, kuriomis skatinama 
visapusiška lesbiečių, gėjų, biseksualių,
translyčių ir interseksualių asmenų 
integracija darbo vietoje ir pagarba jiems;

Or. en

Pakeitimas 13
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad, laikantis 
nediskriminacinės sistemos, lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims turėtų būti suteikiama galimybė 
susilaukti vaikų ir teikiamos vaisingumo 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 14
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad lytinis švietimas turi 
apimti nediskriminacinę informaciją ir 
perteikti teigiamą požiūrį į LGBTI 
asmenis, siekiant veiksmingu būdu remti 
ir ginti jaunų LGBTI asmenų teises; 

Or. en

Pakeitimas 15
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių 
reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu 
gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir
translyčių asmenų orumą ir atsižvelgti į jų 
specialiuosius poreikius sveikatos 
priežiūros srityje bei jų pasirinkimą šiuo 
klausimu;

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių 
reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu 
gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių,
translyčių ir interseksualių asmenų orumą 
ir atsižvelgti į jų specialiuosius poreikius 
sveikatos priežiūros srityje bei jų 
pasirinkimą šiuo klausimu;
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Or. en

Pakeitimas 16
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių 
reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu 
gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir
translyčių asmenų orumą ir atsižvelgti į jų 
specialiuosius poreikius sveikatos 
priežiūros srityje bei jų pasirinkimą šiuo 
klausimu;

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių 
reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu 
gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių,
translyčių ir interseksualių asmenų orumą 
ir atsižvelgti į jų specialiuosius poreikius 
sveikatos priežiūros srityje bei jų 
pasirinkimą šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 17
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių 
reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu 
gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
translyčių asmenų orumą ir atsižvelgti į jų 
specialiuosius poreikius sveikatos 
priežiūros srityje bei jų pasirinkimą šiuo 
klausimu;

4. pabrėžia, kad kuriant konkrečias 
programas kaip mokymo programos dalį 
reikia akcentuoti socialinių reikalų ir 
sveikatos priežiūros specialistų ugdymo ir 
mokymo sistemose, jog svarbu gerbti 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų orumą ir atsižvelgti į jų 
specialiuosius poreikius sveikatos 
priežiūros srityje bei jų pasirinkimą šiuo 
klausimu;

Or. en
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Pakeitimas 18
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina ES valstybes nares imtis 
reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, 
kad translyčiai asmenys turėtų galimybę 
veiksmingai naudotis tinkamomis lyties 
keitimo paslaugomis, įskaitant 
psichologinių, endokrinologinių ir 
chirurginių žinių paslaugas translyčių 
asmenų sveikatos priežiūros srityje, 
nekeliant jiems nepagrįstų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 19
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. smerkia priverstinę translyčių asmenų 
sterilizaciją, kuri vis dar vykdoma kai 
kuriose valstybėse narėse, ir ragina 
nedelsiant panaikinti šį žmogaus teisių 
principų pažeidimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir 
sudaryti sąlygas mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose suteikti objektyvias 
žinias su seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe susijusiais klausimais;

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas, 
išvengti homofobinio pobūdžio 
priekabiavimo ir sudaryti sąlygas 
mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose 
suteikti objektyvias žinias su seksualine 
orientacija ir lytine tapatybe susijusiais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 21
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir 
sudaryti sąlygas mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose suteikti objektyvias 
žinias su seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe susijusiais klausimais;

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems, translyčiams ir 
interseksualiems asmenims ir jų 
integraciją į mokyklas ir sudaryti sąlygas 
mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose 
suteikti objektyvias žinias su seksualine 
orientacija ir lytine tapatybe susijusiais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 22
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir 
sudaryti sąlygas mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose suteikti objektyvias 
žinias su seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe susijusiais klausimais;

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems, translyčiams ir 
interseksualiems asmenims ir jų 
integraciją į mokyklas ir sudaryti sąlygas 
mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose 
suteikti objektyvias žinias su seksualine 
orientacija ir lytine tapatybe susijusiais 
klausimais; su susirūpinimu pažymi, kad 
jauniems LGBTI asmenims ir asmenims, 
laikomiems LGBTI, kyla didesnis 
priekabiavimo pavojus; pabrėžia, kad 
reikia sukurti saugią aplinką visiems 
jauniems asmenims, neatsižvelgiant į jų
lytį, rasę ar seksualinę orientaciją;

Or. en

Pakeitimas 23
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir 
sudaryti sąlygas mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose suteikti objektyvias 
žinias su seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe susijusiais klausimais;

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų 
siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, 
gėjams, biseksualiems ir translyčiams 
asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir 
sudaryti sąlygas mokyklose ir kitose 
ugdymo įstaigose suteikti objektyvias 
žinias su seksualine orientacija, lytine 
tapatybe ir lyties raiška susijusiais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 24
Minodora Cliveti
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos 
pačios lyties asmenų tėvystės teises
(atskirai arba kartu), įskaitant jų globos ir 
rūpybos teises, nediskriminuojant dėl 
seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės; pabrėžia, kad teisiškai 
pripažinus translyčių asmenų pasirinktą 
lytį turėtų būti ir toliau paisoma jų 
tėvystės teisių;

6. pabrėžia LGBT asmenų pilietinių teisių 
pripažinimo svarbą nediskriminuojant dėl 
seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 25
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos pačios 
lyties asmenų tėvystės teises (atskirai arba 
kartu), įskaitant jų globos ir rūpybos teises, 
nediskriminuojant dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės; pabrėžia, 
kad teisiškai pripažinus translyčių asmenų 
pasirinktą lytį turėtų būti ir toliau paisoma 
jų tėvystės teisių;

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos pačios 
lyties asmenų tėvystės teises (atskirai arba 
kartu), įskaitant jų globos ir rūpybos teises, 
nediskriminuojant dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės; ragina 
valstybes nares pripažinti kitur 
gyvenančių ar dirbančių žmonių 
sudarytas bet kokios formos santuokas, 
partnerystes ir įgytas tėvystės teises ir 
prašo Komisijos imtis veiksmų prieš 
valstybes nares, kurios to nepadarys; 
pabrėžia, kad teisiškai pripažinus translyčių 
asmenų pasirinktą lytį turėtų būti ir toliau 
paisoma jų tėvystės teisių;

Or. nl

Pakeitimas 26
Mojca Kleva Kekuš
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos pačios 
lyties asmenų tėvystės teises (atskirai arba 
kartu), įskaitant jų globos ir rūpybos teises, 
nediskriminuojant dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės; pabrėžia, 
kad teisiškai pripažinus translyčių asmenų 
pasirinktą lytį turėtų būti ir toliau paisoma 
jų tėvystės teisių;

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos pačios 
lyties asmenų santuokas ir tos pačios 
lyties asmenų tėvystės teises (atskirai arba 
kartu), įskaitant jų globos ir rūpybos teises, 
nediskriminuojant dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės; pabrėžia, 
kad teisiškai pripažinus translyčių asmenų 
pasirinktą lytį turėtų būti ir toliau paisoma 
jų tėvystės teisių;

Or. en

Pakeitimas 27
Mikael Gustafsson

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares apmąstyti, kaip 
pritaikyti savo šeimos teisę prie dabartinių 
besikeičiančių šeimos modelių ir formų, ir 
įtraukti galimybę vaikams turėti daugiau 
kaip du tėvus (teisėtus globėjus), kadangi 
taip padidėtų „vaivorykštės“ šeimų ir 
LGBT šeimų bei naujai sukurtų šeimų 
pripažinimas;

Or. en

Pakeitimas 28
Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
vienišos moterys ir moterys lesbietės 
galėtų gydytis nuo nevaisingumo ir 
naudotis pagalbinio apvaisinimo 
technologijomis;

Or. es

Pakeitimas 29
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina praktiškai paisyti 
teisės į saviraiškos laisvę: išsaugoti 
galimybę gauti ir suteikti informaciją su 
seksualine orientacija ir lytine tapatybe 
susijusiais klausimais bet kokia išraiškos 
forma, pvz., per spaudą, leidinius, žodinius 
ir raštiškus pareiškimus, meną ir 
žiniasklaidą.

7. pabrėžia, kad būtina praktiškai paisyti 
teisės į saviraiškos laisvę: išsaugoti 
galimybę gauti ir suteikti informaciją su 
seksualine orientacija ir lytine tapatybe 
susijusiais klausimais bet kokia išraiškos 
forma, pvz., per spaudą, leidinius, žodinius 
ir raštiškus pareiškimus, meną ir 
žiniasklaidą; pabrėžia, kad reikia gerbti 
visų LGBTI asmenų taikių susirinkimų 
laisvę ir laisvę jungtis į asociacijas; 
pažymi, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos turėtų padėti LGBTI 
organizacijoms organizuoti renginius, 
pvz., gėjų paradus, kadangi jais 
didinamas visuomenės informavimas 
LGBTI klausimais ir LGBTI asmenims 
suteikiama daugiau teisių;

Or. en

Pakeitimas 30
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į didelį duomenų ir 
mokslinių tyrimų, susijusių su LGBTI 
asmenų patiriamomis problemomis, 
stygių, problemų mastą ir tai, kaip tos 
problemos sprendžiamos; atkreipia dėmesį 
į tai, kad tokia informacija būtina 
rengiant tinkamą politiką ir nustatant 
prioritetinius veiksmus, ragina ES ir 
valstybes nares spręsti šias problemas ir 
imtis atitinkamų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 31
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
būtų renkami ir analizuojami susiję 
kiekybiniai duomenys, kaip reguliarūs 
LGBTI asmenų išnaudojimo ir 
viktimizacijos tyrimai;

Or. en


