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Amendement 1
Marije Cornelissen
Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat discriminatie van 
transgenders, op basis van jurisprudentie,
onder de wetgeving omtrent 
gendergelijkheid is gedefinieerd, maar het 
wat betreft sociale beweging en
maatschappelijke organisaties onder de
LGBTI-beweging valt in plaats van onder 
de beweging voor gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat transgenders
geconfronteerd worden met ernstige
discriminatie op grond van geslacht op en
buiten de arbeidsmarkt, terwijl in veel 
lidstaten organisaties die zich 
bezighouden met gendergelijkheid of zich 
toeleggen op het bestrijden van 
genderdiscriminatie of de afhandeling 
van individuele klachten over 
genderdiscriminatie niet bereikbaar zijn 
of niet over adequate informatie en 
vaardigheden beschikken om hun
belangen te behartigen of hun klachten af 
te handelen en de betrokkenen binnen de
justitiële keten niet goed uitgerust en 
geïnformeerd zijn om gevallen van
genderdiscriminatie tegen transgenders af 
te handelen;
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Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is bezorgd dat de rechten en belangen 
van transgenders niet goed worden 
aangepakt door maatschappelijke 
organisaties of instanties voor 
gendergelijkheid; roept lidstaten op om 
taken met het oog op de bestrijding van 
discriminatie van transgenders met name 
aan de door de overheid gefinancierde 
maatschappelijke organisaties en 
instanties voor gendergelijkheid toe te 
wijzen en ervoor te zorgen dat degenen 
binnen de justitiële keten voldoende zijn 
uitgerust en geïnformeerd om klachten 
over genderdiscriminatie van 
transgenders te behandelen;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verzoekt de Commissie en de 
commissies van het Europees Parlement 
om vraagstukken aangaande transgenders 
te integreren in hun werk, zoals op het 
gebied van burgerrechten, 
gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid;
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Or. en

Amendement 5
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat het gelijkheidsbeginsel 
nageleefd en gewaarborgd moet worden, 
ongeacht geslacht, ras of seksuele 
gerichtheid van mensen;

1. beklemtoont dat het gelijkheidsbeginsel 
nageleefd en gewaarborgd moet worden, 
ongeacht geslacht, genderidentiteit en 
genderexpressie, ras of seksuele 
gerichtheid van mensen;

Or. en

Amendement 6
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op de
onzichtbaarheid van interseksuele mensen 
in Europese en nationale wetgeving en op 
het gebrek aan kennis en onderzoek op dit 
gebied; roept in dit verband en in het 
bijzonder met het oog op genderidentiteit
op om het werk met betrekking tot 
wetgeving inzake gelijkheid naar een 
hoger plan te tillen;

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transseksuelen (LGBT'ers) beschermd 
worden tegen homofobe haatdragende taal 
en gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
wijst erop dat er nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes over de rechten 
van LGBT'ers georganiseerd moeten 
worden;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transseksuelen (LGBT'ers) beschermd 
worden tegen homofobe haatdragende taal 
en gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
benadrukt de rol van de media bij het 
wegnemen van het negatieve beeld dat de 
bevolking vaak heeft tegenover deze 
mensen; wijst erop dat er nationale en 
Europese bewustmakingscampagnes over 
de rechten van LGBT'ers georganiseerd 
moeten worden;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transseksuelen (LGBT'ers) beschermd 
worden tegen homofobe haatdragende taal 
en gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
wijst erop dat er nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes over de rechten 
van LGBT'ers georganiseerd moeten 
worden;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders (LGBTI'ers) beschermd 
worden tegen homofobe haatdragende taal 
en gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
wijst erop dat er nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes over de rechten 
van LGBTI'ers georganiseerd moeten 
worden;

Or. en
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Amendement 9
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transseksuelen (LGBT'ers) beschermd 
worden tegen homofobe haatdragende taal 
en gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
wijst erop dat er nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes over de rechten 
van LGBT'ers georganiseerd moeten 
worden;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders en interseksuele 
mensen (LGBTI'ers) beschermd worden 
tegen homofobe haatdragende taal en 
gewelddaden, en erop toe te zien dat 
partners van hetzelfde geslacht evenveel 
respect, waardigheid en bescherming 
genieten als de rest van de samenleving; 
wijst erop dat er nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes over de rechten 
van LGBTI'ers georganiseerd moeten 
worden;

Or. en

Amendement 10
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat lesbiennes vaak 
meervoudig worden gediscrimineerd 
(omdat ze vrouw én lesbienne zijn) en dat 
acties ter ondersteuning van de gelijkheid 
van LGBT'ers hand in hand moeten gaan 
met acties voor de gelijkheid van vrouwen 
en meisjes om gelijkheid, non-
discriminatie en een leven zonder geweld 
voor lesbiennes te bereiken;

Or. en
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Amendement 11
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor beleid en actie ter bestrijding 
van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit en stelt dat 
er een beleid moet komen om diversiteit op 
het werk te bevorderen, tezamen met 
initiatieven voor volledige integratie van en 
respect voor LGBT'ers in de 
werkomgeving;

3. pleit voor beleid en actie ter bestrijding 
van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit en stelt dat 
er een beleid moet komen om diversiteit op 
het werk te bevorderen, tezamen met 
initiatieven voor volledige integratie van en 
respect voor LGBTI'ers in de 
werkomgeving;

Or. en

Amendement 12
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor beleid en actie ter bestrijding 
van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit en stelt dat 
er een beleid moet komen om diversiteit op 
het werk te bevorderen, tezamen met 
initiatieven voor volledige integratie van en 
respect voor LGBT'ers in de 
werkomgeving;

3. pleit voor beleid en actie ter bestrijding 
van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit en stelt dat 
er een beleid moet komen om diversiteit op 
het werk te bevorderen, tezamen met 
initiatieven voor volledige integratie van en 
respect voor LGBTI'ers in de 
werkomgeving;

Or. en

Amendement 13
Mikael Gustafsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat reproductieve keuzes
en vruchtbaarheidsdiensten verstrekt
moeten worden aan LGBT'ers in een niet-
discriminerend kader;

Or. en

Amendement 14
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat seksuele voorlichting 
niet-discriminerend moet zijn en een 
positief beeld moet overdragen van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen teneinde 
de rechten van jonge LGBTI'ers op 
doeltreffende wijze te ondersteunen en te 
beschermen;

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBT'ers en hun specifieke zorgbehoeften 

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBTI'ers en hun specifieke 
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en -keuzen; zorgbehoeften en -keuzen;

Or. en

Amendement 16
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBT'ers en hun specifieke zorgbehoeften 
en -keuzen;

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBTI'ers en hun specifieke 
zorgbehoeften en -keuzen;

Or. en

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBT'ers en hun specifieke zorgbehoeften 
en -keuzen;

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal 
werkers en werkers in de gezondheidszorg 
aan de hand van speciaal ontwikkelde 
programma's als onderdeel van hun 
leerplan gewezen wordt op het belang van 
eerbiediging van de waardigheid van 
LGBT'ers en hun specifieke zorgbehoeften 
en -keuzen;

Or. en
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Amendement 18
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de EU-lidstaten om
passende maatregelen te treffen om
ervoor te zorgen dat transgenders in het 
bijzonder effectieve toegang hebben tot
passende geslachtsveranderingsdiensten, 
waaronder psychologische, 
endocrinologische en chirurgische
expertise op het gebied van 
gezondheidszorg voor transgenders, 
zonder aan onredelijke eisen blootgesteld 
te worden;

Or. en

Amendement 19
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. veroordeelt de gedwongen 
sterilisatie van transgenders, die in 
bepaalde lidstaten nog voorkomt, en roept 
op tot onmiddellijke stopzetting van deze 
schending van de beginselen van 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 20
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs 
en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs, 
van het tegengaan van homofobe 
intimidatie en van de verbreiding van 
objectieve kennis over seksuele gerichtheid 
en genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs 
en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBTI'ers in het onderwijs 
en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

Or. en

Amendement 22
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs 

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBTI'ers in het onderwijs 
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en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties; toont zich bezorgd over het 
feit dat jonge LGBTI'ers en mensen die 
als LGBTI'ers worden gezien een 
verhoogd risico lopen om gepest te 
worden; benadrukt de noodzaak om een
veilige omgeving te creëren voor alle 
jongeren, ongeacht hun geslacht, ras of 
seksuele gerichtheid;

Or. en

Amendement 23
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs 
en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit op scholen en in andere 
leersituaties;

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van 
de bevordering van respect voor en 
integratie van LGBT'ers in het onderwijs 
en van de verbreiding van objectieve 
kennis over seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit en genderexpressie op 
scholen en in andere leersituaties;

Or. en

Amendement 24
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor erkenning van de ouderlijke 
rechten van ouders van gelijk geslacht, 
zowel individueel als gezamenlijk, met 
inbegrip van hun recht om voogdij of 
ouderlijk gezag uit te oefenen zonder 

6. bepleit het belang van erkenning van de
burgerrechten van LGBT'ers zonder 
discriminatie op grond van hun seksuele
gerichtheid of genderidentiteit;
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discriminatie op grond van hun seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit; 
beklemtoont dat de ouderlijke rechten van 
transgenders ook na de wettelijke 
erkenning van hun voorkeursgeslacht 
moeten blijven gelden;

Or. en

Amendement 25
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor erkenning van de ouderlijke 
rechten van ouders van gelijk geslacht, 
zowel individueel als gezamenlijk, met 
inbegrip van hun recht om voogdij of 
ouderlijk gezag uit te oefenen zonder 
discriminatie op grond van hun seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit; 
beklemtoont dat de ouderlijke rechten van 
transgenders ook na de wettelijke 
erkenning van hun voorkeursgeslacht 
moeten blijven gelden;

6. pleit voor erkenning van de ouderlijke 
rechten van ouders van gelijk geslacht, 
zowel individueel als gezamenlijk, met 
inbegrip van hun recht om voogdij of 
ouderlijk gezag uit te oefenen zonder 
discriminatie op grond van hun seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit; roept 
lidstaten op om conform Europese regels 
alle elders gesloten vormen van huwelijk, 
partnerschap en ouderschap van mensen 
die zich daar vestigen of daar werken te 
erkennen en verzoekt de Commissie actie 
te ondernemen tegen lidstaten die hier 
niet aan voldoen; beklemtoont dat de 
ouderlijke rechten van transgenders ook na 
de wettelijke erkenning van hun 
voorkeursgeslacht moeten blijven gelden;

Or. nl

Amendement 26
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor erkenning van de ouderlijke 
rechten van ouders van gelijk geslacht, 

6. pleit voor erkenning van huwelijken 
tussen partners van hetzelfde geslacht en
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zowel individueel als gezamenlijk, met 
inbegrip van hun recht om voogdij of 
ouderlijk gezag uit te oefenen zonder 
discriminatie op grond van hun seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit; 
beklemtoont dat de ouderlijke rechten van 
transgenders ook na de wettelijke 
erkenning van hun voorkeursgeslacht 
moeten blijven gelden;

de ouderlijke rechten van ouders van gelijk 
geslacht, zowel individueel als 
gezamenlijk, met inbegrip van hun recht 
om voogdij of ouderlijk gezag uit te 
oefenen zonder discriminatie op grond van 
hun seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit; beklemtoont dat de 
ouderlijke rechten van transgenders ook na 
de wettelijke erkenning van hun 
voorkeursgeslacht moeten blijven gelden;

Or. en

Amendement 27
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om na te 
denken over manieren om hun
familierecht aan te passen aan de huidige 
veranderende familiepatronen en
-samenstellingen, met inbegrip van de 
mogelijkheid dat kinderen meer dan twee
ouders (wettelijke voogden) kunnen 
hebben, omdat dit tot meer erkenning van
regenboog- en LGBT-gezinnen, maar ook 
van samengestelde gezinnen leidt;

Or. en

Amendement 28
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten te garanderen 
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dat alleenstaande vrouwen en lesbische 
vrouwen toegang hebben tot 
vruchtbaarheidsbehandelingen en 
geassisteerde voortplantingstechnieken;

Or. es

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. beklemtoont dat de vrijheid van 
meningsuiting in de praktijk geëerbiedigd 
moet worden door waarborging van de 
mogelijkheden voor het ontvangen en 
verspreiden van informatie over seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit in welke 
vorm dan ook: via de pers, in publicaties, 
mondelinge en schriftelijke verklaringen en 
kunstuitingen en via de media.

7. beklemtoont dat de vrijheid van 
meningsuiting in de praktijk geëerbiedigd 
moet worden door waarborging van de 
mogelijkheden voor het ontvangen en 
verspreiden van informatie over seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit in welke 
vorm dan ook: via de pers, in publicaties, 
mondelinge en schriftelijke verklaringen en 
kunstuitingen en via de media; benadrukt 
dat de vrijheid van vreedzame vergadering 
en vereniging voor alle LGBTI'ers 
gerespecteerd moet worden; merkt op dat 
lokale en regionale overheden LGBTI-
organisaties daarom moeten helpen bij 
hun inspanningen om evenementen zoals 
pride-parades te organiseren, omdat dit 
tot bewustwording van LGBTI-kwesties 
kan leiden en LGBTI'ers hierdoor meer 
voor zichzelf kunnen opkomen;

Or. en

Amendement 30
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het aanzienlijke gebrek 
aan gegevens en onderzoek over de 
problemen waarmee LGBTI'ers kampen, 
de omvang van de problemen en de
manier waarop deze problemen worden 
aangepakt; wijst erop dat dergelijke 
informatie essentieel is om passende 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen en
acties te prioriteren, verzoekt de EU en de
lidstaten deze problemen aan te pakken en 
dienovereenkomstig te handelen;

Or. en

Amendement 31
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. spoort de lidstaten aan om ervoor te 
zorgen dat de relevante kwantitatieve
gegevens in de vorm van regelmatige
enquêtes rond het voorkomen van 
misbruik en slachtoffering van LGBTI'ers
worden verzameld en geanalyseerd;

Or. en


