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Poprawka 1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie 
z orzecznictwem dyskryminacja osób 
transpłciowych zdefiniowana jest 
w przepisach dotyczących równości płci, 
ale z punktu widzenia ruchu społecznego 
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego problematyka ta stanowi 
część ruchu na rzecz LGBTI, nie zaś 
ruchu na rzecz równości płci;

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że osoby 
transpłciowe są poważnie 
dyskryminowane ze względu na płeć na 
rynku pracy i poza nim, a w wielu 
państwach członkowskich organizacje 
zajmujące się problematyką równości płci 
lub specjalizujące się w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć lub 
rozpatrywaniu indywidualnych skarg 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
płeć są trudno dostępne lub nie posiadają 
wystarczających informacji i umiejętności 
do wspierania interesów takich osób lub 
rozpatrywania ich skarg, zaś organizacje 
działające w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości nie dysponują 
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dostatecznymi zasobami i informacjami, 
aby rozpatrywać sprawy dotyczące 
dyskryminacji ze względu na płeć osób 
transpłciowych;

Or. en

Poprawka 3
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1. wyraża zaniepokojenie, że prawa 
i interesy osób transpłciowych nie są 
dostatecznie chronione przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego ani organy 
ds. równości zajmujące się problematyką 
równości płci; wzywa państwa 
członkowskie do powierzenia zadań 
związanych ze zwalczaniem dyskryminacji 
osób transpłciowych organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego i organom 
ds. równości finansowanym ze środków 
publicznych oraz dopilnowania, aby 
organizacje działające w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości dysponowały 
wystarczającymi zasobami i informacjami 
do rozpatrywania skarg dotyczących 
dyskryminacji ze względu na płeć osób 
transpłciowych;

Or. en

Poprawka 4
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

–1. wzywa Komisję i komisje Parlamentu 
Europejskiego do uwzględniania kwestii 
związanych z osobami transpłciowymi 
w swoich pracach, np. w dziedzinach praw 
obywatelskich, opieki zdrowotnej, 
edukacji i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 5
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę przestrzegania 
i ochrony zasady równości ludzi bez 
względu na ich płeć, rasę lub orientację 
seksualną;

1. podkreśla potrzebę przestrzegania 
i ochrony zasady równości ludzi bez 
względu na ich płeć, tożsamość płciową 
i ekspresję płciową, rasę lub orientację 
seksualną;

Or. en

Poprawka 6
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na nieobecność kwestii 
związanych z osobami interseksualnymi 
w prawie europejskim i krajowym oraz 
brak wiedzy i badań w tej dziedzinie; 
w tym kontekście i szczególnie 
w odniesieniu do kwestii tożsamości płci 
wzywa do podjęcia większych wysiłków 
w celu wdrożenia przepisów dotyczących 
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równości;

Or. en

Poprawka 7
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transpłciowym (LGBT) 
ochrony przed homofobicznym językiem 
nienawiści i przemocą oraz do zadbania 
o to, aby partnerom tej samej płci 
zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak 
reszcie społeczeństwa; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym 
i europejskim kampanii informacyjnych na 
temat praw LGBT;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transpłciowym (LGBT) 
ochrony przed homofobicznym językiem 
nienawiści i przemocą oraz do zadbania 
o to, aby partnerom tej samej płci 
zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak 
reszcie społeczeństwa; zwraca uwagę na 
rolę środków masowego przekazu w 
eliminowaniu często negatywnego 
sposobu postrzegania takich osób przez 
opinię publiczną; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym i 
europejskim kampanii informacyjnych na 
temat praw LGBT;

Or. en

Poprawka 8
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transpłciowym (LGBT) 
ochrony przed homofobicznym językiem 
nienawiści i przemocą oraz do zadbania 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transpłciowym (LGBTI) 
ochrony przed homofobicznym językiem 
nienawiści i przemocą oraz do zadbania 
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o to, aby partnerom tej samej płci 
zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak 
reszcie społeczeństwa; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym 
i europejskim kampanii informacyjnych na 
temat praw LGBT;

o to, aby partnerom tej samej płci 
zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak 
reszcie społeczeństwa; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym 
i europejskim kampanii informacyjnych na 
temat praw LGBTI;

Or. en

Poprawka 9
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transpłciowym (LGBT) 
ochrony przed homofobicznym językiem 
nienawiści i przemocą oraz do zadbania 
o to, aby partnerom tej samej płci 
zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak 
reszcie społeczeństwa; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym 
i europejskim kampanii informacyjnych na 
temat praw LGBT;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym, transpłciowym 
i interseksualnym (LGBTI) ochrony przed 
homofobicznym językiem nienawiści 
i przemocą oraz do zadbania o to, aby 
partnerom tej samej płci zapewniono taki 
sam szacunek, poszanowanie godności 
i ochronę jak reszcie społeczeństwa; 
podkreśla potrzebę organizowania na 
szczeblu krajowym i europejskim kampanii
informacyjnych na temat praw LGBTI;

Or. en

Poprawka 10
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że dyskryminacja lesbijek 
ma często charakter wieloaspektowy (za 
to, że są kobietami, i za to, że są 
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lesbijkami) oraz że działania na rzecz 
równości LGBT muszą iść w parze 
z działaniami na rzecz równości kobiet 
i dziewcząt, aby urzeczywistnić równość, 
niedyskryminację i życie bez przemocy 
wobec lesbijek;

Or. en

Poprawka 11
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę propagowania 
strategii politycznych i praktyk mających 
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, a także strategii 
politycznych wspierających różnorodność 
w miejscu pracy, wraz z inicjatywami 
sprzyjającymi pełnemu włączeniu 
i poszanowaniu pracowników LGBT
w środowisku pracy;

3. podkreśla potrzebę propagowania 
strategii politycznych i praktyk mających 
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, a także strategii 
politycznych wspierających różnorodność 
w miejscu pracy, wraz z inicjatywami 
sprzyjającymi pełnemu włączeniu 
i poszanowaniu pracowników LGBTI
w środowisku pracy;

Or. en

Poprawka 12
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę propagowania 
strategii politycznych i praktyk mających 
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, a także strategii 
politycznych wspierających różnorodność 

3. podkreśla potrzebę propagowania 
strategii politycznych i praktyk mających 
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową, a także strategii 
politycznych wspierających różnorodność 
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w miejscu pracy, wraz z inicjatywami 
sprzyjającymi pełnemu włączeniu 
i poszanowaniu pracowników LGBT
w środowisku pracy;

w miejscu pracy, wraz z inicjatywami 
sprzyjającymi pełnemu włączeniu 
i poszanowaniu pracowników LGBTI
w środowisku pracy;

Or. en

Poprawka 13
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaznacza, że prawa reprodukcyjne 
i usługi wspomagające płodność powinny 
być zapewniane osobom LGBT na 
zasadzie niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 14
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zaznacza, że w ramach edukacji 
seksualnej należy przekazywać 
niedyskryminujące informacje 
i przedstawiać pozytywny wizerunek 
LGBTI, aby skutecznie wspierać i chronić 
prawa młodych osób LGBTI;

Or. en

Poprawka 15
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBT, a także ich specyficznych potrzeb 
i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej;

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBTI, a także ich specyficznych potrzeb 
i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 16
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBT, a także ich specyficznych potrzeb 
i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej;

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBTI, a także ich specyficznych potrzeb 
i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 17
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBT, a także ich specyficznych potrzeb 

4. podkreśla potrzebę podkreślania 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
pracowników opieki społecznej i służby 
zdrowia znaczenia poszanowania godności 
LGBT, a także ich specyficznych potrzeb 
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i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej; i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej, 
poprzez opracowywanie specjalnych 
kursów w ramach programów nauczania;

Or. en

Poprawka 18
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie UE do 
przedsięwzięcia odpowiednich środków 
w celu zapewnienia w szczególności 
osobom transpłciowym faktycznego 
dostępu do odpowiednich usług 
dotyczących zmiany płci, w tym wiedzy 
specjalistycznej z zakresu psychologii, 
endokrynologii i chirurgii w dziedzinie 
opieki zdrowotnej osób transpłciowych, 
bez konieczności spełniania 
nieuzasadnionych wymogów;

Or. en

Poprawka 19
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża potępienie dla przymusowej 
sterylizacji osób transpłciowych, która 
wciąż ma miejsce w niektórych państwach 
członkowskich, oraz wzywa do 
natychmiastowego zaprzestania takich 
praktyk naruszających zasady praw 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 20
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT 
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT 
w szkołach oraz zapobiegających 
przemocy na tle homofobicznym, jak 
również do wspierania upowszechniania 
w szkołach i innych placówkach 
edukacyjnych obiektywnej wiedzy na 
temat problematyki orientacji seksualnej 
i tożsamości płciowej;

Or. en

Poprawka 21
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBTI
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

Or. en
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Poprawka 22
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBTI
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej; wyraża 
zaniepokojenie, że młode osoby LGBTI 
i osoby postrzegane jako LGBTI są 
w większym stopniu narażone na 
przemoc; zwraca uwagę na konieczność 
stworzenia bezpiecznego środowiska 
wszystkim osobom młodym, bez względu 
na ich płeć, rasę lub orientację seksualną;

Or. en

Poprawka 23
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT 
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania działań propagujących 
poszanowanie i integrację LGBT 
w szkołach oraz do wspierania 
upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej 
wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji 
płciowej;

Or. en
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Poprawka 24
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę uznania praw 
rodzicielskich rodziców tej samej płci, 
indywidualnie lub wspólnie, w tym ich 
praw do opieki i pieczy nad dzieckiem, 
unikając dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; podkreśla, że należy w dalszym 
ciągu przestrzegać praw rodzicielskich 
osób transpłciowych po prawnym uznaniu 
ich preferowanej płci;

6. zwraca uwagę na znaczenie uznania 
praw obywatelskich LGBT, unikając 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną lub tożsamość płciową;

Or. en

Poprawka 25
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę uznania praw 
rodzicielskich rodziców tej samej płci, 
indywidualnie lub wspólnie, w tym ich 
praw do opieki i pieczy nad dzieckiem, 
unikając dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; podkreśla, że należy w dalszym 
ciągu przestrzegać praw rodzicielskich 
osób transpłciowych po prawnym uznaniu 
ich preferowanej płci;

6. podkreśla potrzebę uznania praw 
rodzicielskich rodziców tej samej płci, 
indywidualnie lub wspólnie, w tym ich 
praw do opieki i pieczy nad dzieckiem, 
unikając dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; wzywa państwa członkowskie, 
by zgodnie z zasadami europejskimi 
uznały wszystkie formy zawartego gdzie 
indziej małżeństwa, partnerstwa 
oraz ustanowionego rodzicielstwa między 
osobami, które w państwach tych 
mieszkają lub pracują i wnosi, by Komisja 
podjęła działania przeciwko państwom 
członkowskim, które nie respektują tych 
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zasad; podkreśla, że należy w dalszym 
ciągu przestrzegać praw rodzicielskich 
osób transpłciowych po prawnym uznaniu 
ich preferowanej płci;

Or. nl

Poprawka 26
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę uznania praw 
rodzicielskich rodziców tej samej płci, 
indywidualnie lub wspólnie, w tym ich 
praw do opieki i pieczy nad dzieckiem, 
unikając dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową; podkreśla, że należy w dalszym 
ciągu przestrzegać praw rodzicielskich 
osób transpłciowych po prawnym uznaniu 
ich preferowanej płci;

6. podkreśla potrzebę uznania małżeństw 
osób tej samej płci i praw rodzicielskich 
rodziców tej samej płci, indywidualnie lub 
wspólnie, w tym ich praw do opieki 
i pieczy nad dzieckiem, unikając 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną lub tożsamość płciową; 
podkreśla, że należy w dalszym ciągu 
przestrzegać praw rodzicielskich osób 
transpłciowych po prawnym uznaniu ich 
preferowanej płci;

Or. en

Poprawka 27
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia, w jaki sposób ich prawo 
rodzinne mogłoby zostać dostosowane do 
zmieniających się obecnie modeli i form 
życia rodzinnego, oraz uwzględnienia 
możliwości posiadania przez dzieci więcej 
niż dwojga rodziców (opiekunów 
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prawnych), gdyż pozwoliłoby to na 
częstsze uznawanie rodzin tęczowych 
i rodzin LGBT oraz rodzin 
zrekonstruowanych;

Or. en

Poprawka 28
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania kobietom samotnym i 
lesbijkom dostępu do metod leczenia 
bezpłodności oraz wspomaganego 
rozrodu;

Or. es

Poprawka 29
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę przestrzegania 
w praktyce prawa wolności wypowiedzi 
przez zapewnienie możliwości 
otrzymywania i przekazywania informacji 
na temat kwestii związanych z orientacją 
seksualną i tożsamością płciową 
w dowolnej formie, na przykład za 
pośrednictwem prasy, publikacji, 
oświadczeń ustnych i pisemnych, sztuki 
i środków masowego przekazu.

7. podkreśla potrzebę przestrzegania 
w praktyce prawa wolności wypowiedzi 
przez zapewnienie możliwości 
otrzymywania i przekazywania informacji 
na temat kwestii związanych z orientacją 
seksualną i tożsamością płciową 
w dowolnej formie, na przykład za 
pośrednictwem prasy, publikacji, 
oświadczeń ustnych i pisemnych, sztuki 
i środków masowego przekazu; zwraca 
uwagę na konieczność przestrzegania 
wolności pokojowych zgromadzeń 
i zrzeszania się w odniesieniu do 
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wszystkich osób LGBTI; zauważa, że 
władze lokalne i regionalne powinny 
w związku z tym ułatwiać wysiłki 
organizacji LGBTI podejmowane w celu 
organizowania wydarzeń takich jak 
Parada Równości, gdyż mogą one 
przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości opinii publicznej 
w kwestiach związanych z LGBTI 
i wzmacniania pozycji LGBTI;

Or. en

Poprawka 30
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę na istotny brak danych 
i badań dotyczących problemów, z jakimi 
zmagają się osoby LGBTI, skali tych 
problemów i sposobu ich rozwiązywania; 
wskazuje, że tego rodzaju informacje są 
niezbędne do wypracowania odpowiedniej 
polityki i ustalenia kolejności działań, 
oraz wzywa UE i państwa członkowskie do 
zajęcia się tym problemem i podjęcia 
stosownych działań.

Or. en

Poprawka 31
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby istotne dane ilościowe 
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w postaci regularnych badań dotyczących 
częstości występowania nadużyć i represji 
wobec LGBTI były gromadzone 
i analizowane.

Or. en


