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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, ca urmare a jurisprudenței, 
discriminarea persoanelor transgen este 
definită în cadrul legislației privind 
egalitatea de gen, dar în ceea ce privește 
mișcările sociale și organizațiile societății 
civile, aceasta intră în domeniul mișcării 
LGBTI, și nu a acțiunilor pentru 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât persoanele transgen se 
confruntă cu o discriminare gravă pe 
bază de gen, atât în interiorul cât și în 
afara pieței forței de muncă, iar multe 
organizații ale statelor membre implicate 
în egalitatea de gen sau în combaterea 
discriminării de gen și soluționarea 
plângerilor individuale de discriminare de 
gen nu sunt accesibile sau nu dispun de 
informații și competențele adecvate 
pentru a promova interesele lor sau 
pentru a se ocupa de plângerile lor, iar cei 
implicați în lanțul judiciar nu sunt dotați 
și informați adecvat pentru a se ocupa de 
cazurile de discriminare de gen împotriva 
persoanelor transgen;

Or. en



PE522.836v01-00 4/17 AM\1008114RO.doc

RO

Amendamentul 3
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. este preocupat de faptul că drepturile 
și interesele persoanelor transgen nu sunt 
tratate corespunzător de către 
organizațiile societății civile, nici de către 
organismele care se ocupă de egalitatea 
de gen;  solicită statelor membre să aloce 
sarcini specifice privind combaterea 
discriminării împotriva persoanelor 
transgen pentru organizațiile societății 
civile finanțate public și organismele de 
egalitate și să se asigure că cei implicați 
în lanțul judiciar sunt dotați și informați 
adecvat pentru a se ocupa de plângerile de 
discriminare de gen ale persoanelor 
transgen;

Or. en

Amendamentul 4
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. invită Comisia și comisiile din 
Parlamentul European să introducă în 
activitatea lor problemele cu privire la 
persoanele transgen, cum ar fi în 
domeniul drepturilor civile, sănătate, 
educați și ocuparea forței de muncă; 

Or. en
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Amendamentul 5
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a respecta și de 
a asigura principiul egalității între oameni , 
indiferent de sex , rasă sau orientare 
sexuală;

1. subliniază necesitatea de a respecta și de 
a asigura principiul egalității între oameni , 
indiferent de gen , identitate de gen și 
expresia genului, rasă sau orientare 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 6
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază invizibilitatea persoanelor 
intersexuale în legislația europeană și 
națională, precum și lipsa de cunoștințe și 
de studii în acest domeniu; solicită, în 
acest context, și în special cu privire la 
identitatea de gen, intensificarea 
eforturilor depuse pentru funcționarea 
legislației în materie de egalitate;

Or. en

Amendamentul 7
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să se asigure că 2. invită statele membre să se asigure că 
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persoanele lesbiene, gay , bisexuale și 
transgender (LGBT) beneficiază de 
protecție împotriva discursurilor și a 
violenței homofobe și să garanteze faptul 
că partenerii de același sex se bucură de 
același respect, aceeași demnitate și 
protecție ca și restul societății; subliniază 
că trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european 
în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBT;

persoanele lesbiene, gay , bisexuale și 
transgen (LGBT) beneficiază de protecție 
împotriva discursurilor și a violenței 
homofobe și să garanteze faptul că 
partenerii de același sex se bucură de 
același respect, aceeași demnitate și 
protecție ca și restul societății; subliniază 
rolul mass-mediei în eliminarea 
percepțiilor publice, adesea negative, cu 
privire la aceste persoane; subliniază că 
trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european 
în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBT;

Or. en

Amendamentul 8
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să se asigure că 
persoanele lesbiene, gay , bisexuale și 
transgender (LGBT) beneficiază de 
protecție împotriva discursurilor și a 
violenței homofobe și să garanteze faptul 
că partenerii de același sex se bucură de 
același respect, aceeași demnitate și 
protecție ca și restul societății; subliniază 
că trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european 
în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBT;

2. invită statele membre să se asigure că 
persoanele lesbiene, gay , bisexuale și 
transgen (LGBTI) beneficiază de protecție 
împotriva discursurilor și a violenței 
homofobe și să garanteze faptul că 
partenerii de același sex se bucură de 
același respect, aceeași demnitate și 
protecție ca și restul societății; subliniază 
că trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european 
în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBTI;

Or. en

Amendamentul 9
Mojca Kleva Kekuš
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să se asigure că 
persoanele lesbiene, gay, bisexuale și 
transgender (LGBT) beneficiază de 
protecție împotriva discursurilor și a 
violenței homofobe și să garanteze faptul 
că partenerii de același sex se bucură de 
același respect, aceeași demnitate și 
protecție ca și restul societății; subliniază 
că trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european 
în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBT;

2. invită statele membre să se asigure că 
persoanele lesbiene, gay, bisexuale,
transgen și intersexuale (LGBTI) 
beneficiază de protecție împotriva 
discursurilor și a violenței homofobe și să 
garanteze faptul că partenerii de același sex 
se bucură de același respect, aceeași 
demnitate și protecție ca și restul societății; 
subliniază că trebuie să organizeze 
campanii de conștientizare la nivel național 
și european în ceea ce privește drepturile 
persoanelor LGBTI;

Or. en

Amendamentul 10
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că lesbienele suferă adesea 
de o discriminare multiplă (pentru că sunt 
femei și pentru că sunt lesbiene) și că 
acțiunile în sprijinul egalității pentru 
persoanele LGBT trebuie să fie 
concurente cu acțiunile pentru egalitatea 
pentru femei și fete, pentru a realiza 
egalitatea, nediscriminarea și o viață 
lipsită de violență pentru lesbiene; 

Or. en

Amendamentul 11
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a promova 
politicile și practicile orientate spre 
combaterea discriminării pe criterii de 
orientare sexuală sau identitate de gen și de 
a promova politici de stimulare a 
diversității la locul de muncă, alături de 
inițiative care să încurajeze incluziunea 
deplină și respectul față de personalul 
LGBT la locul de muncă;

3. subliniază necesitatea de a promova 
politicile și practicile orientate spre 
combaterea discriminării pe criterii de 
orientare sexuală sau identitate de gen și de 
a promova politici de stimulare a 
diversității la locul de muncă, alături de 
inițiative care să încurajeze incluziunea 
deplină și respectul față de personalul 
LGBTI la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 12
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a promova 
politicile și practicile orientate spre 
combaterea discriminării pe criterii de 
orientare sexuală sau identitate de gen și de 
a promova politici de stimulare a 
diversității la locul de muncă, alături de 
inițiative care să încurajeze incluziunea 
deplină și respectul față de personalul 
LGBT la locul de muncă;

3. subliniază necesitatea de a promova 
politicile și practicile orientate spre 
combaterea discriminării pe criterii de 
orientare sexuală sau identitate de gen și de 
a promova politici de stimulare a 
diversității la locul de muncă, alături de 
inițiative care să încurajeze incluziunea 
deplină și respectul față de personalul 
LGBTI la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 13
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că persoanelor LGBT ar 
trebui să li se furnizeze opțiuni 
reproductive și servicii de fertilitate într-
un cadru nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 14
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că educația sexuală 
trebuie să includă informații 
nediscriminatorii și să transmită o viziune 
pozitivă asupra persoanelor LGBTI, în 
vederea susținerii și protejării eficace a 
drepturilor tinerilor LGBTI; 

Or. en

Amendamentul 15
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe 
importanța respectării demnității 
persoanelor LGBT , precum și a nevoilor 
lor specifice și a opțiunilor în materie de 
îngrijire a sănătății;

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe 
importanța respectării demnității 
persoanelor LGBTI , precum și a nevoilor 
lor specifice și a opțiunilor în materie de 
îngrijire a sănătății;

Or. en
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Amendamentul 16
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe 
importanța respectării demnității 
persoanelor LGBT , precum și a nevoilor 
lor specifice și a opțiunilor în materie de 
îngrijire a sănătății;

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe 
importanța respectării demnității 
persoanelor LGBTI , precum și a nevoilor 
lor specifice și a opțiunilor în materie de 
îngrijire a sănătății;

Or. en

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe 
importanța respectării demnității 
persoanelor LGBT , precum și a nevoilor 
lor specifice și a opțiunilor în materie de 
îngrijire a sănătății;

4. subliniază în educația și în pregătirea 
celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății prin elaborarea unor 
programe specifice integrate în programa 
școlară care să pună accent pe importanța 
respectării demnității persoanelor LGBT , 
precum și a nevoilor lor specifice și a 
opțiunilor în materie de îngrijire a sănătății;

Or. en

Amendamentul 18
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre ale UE să ia 
măsuri adecvate pentru a se asigura că 
mai ales persoanele transgen au acces 
efectiv la servicii adecvate de schimbare a 
sexului, inclusiv expertiză psihologică, 
endocrinologică și chirurgicală în 
domeniul asistenței medicale 
transsexuale, fără a fi supuse unor cerințe 
nerezonabile;

Or. en

Amendamentul 19
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. condamnă sterilizarea forțată a 
persoanelor transgen, care are încă loc în 
unele state membre, și solicită încetarea 
imediată a acestei încălcări a principiilor 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 20
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT incluziunea acestora în școli, 
prevenirea hărțuirii homofobe și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
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și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

Or. en

Amendamentul 21
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBTI și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

Or. en

Amendamentul 22
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBTI și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale; își exprimă îngrijorarea că 
tinerii LGBTI și cei percepuți ca fiind 
LGBTI suferă de un risc crescut de 
hărțuire; subliniază necesitatea de a 
construi un mediu sigur pentru toți tinerii, 
indiferent de genul, rasa sau orientarea 
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lor sexuală;

Or. en

Amendamentul 23
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
și identitatea de gen în școli și alte medii 
educaționale;

5. invită statele membre să adopte măsuri 
ce promovează respectul pentru persoanele 
LGBT și incluziunea acestora în școli și 
încurajează cunoașterea obiectivă a 
aspectelor referitoare la orientarea sexuală 
identitatea de gen și expresia genului în 
școli și alte medii educaționale;

Or. en

Amendamentul 24
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a recunoaște 
drepturile părintești ale părinților de 
același sex, individual sau în comun, 
inclusiv a drepturilor de tutelă și custodie,
fără discriminare pe motive de orientare 
sexuală sau identitate de gen; subliniază că 
drepturile părintești ale persoanelor 
transgender ar trebui să fie respectate în 
continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;

6. subliniază importanța recunoașterii 
drepturilor civile a persoanelor LGBT,fără 
discriminare pe motive de orientare sexuală 
sau identitate de gen;

Or. en



PE522.836v01-00 14/17 AM\1008114RO.doc

RO

Amendamentul 25
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a recunoaște 
drepturile părintești ale părinților de același 
sex, individual sau în comun, inclusiv a 
drepturilor de tutelă și custodie, fără 
discriminare pe motive de orientare sexuală 
sau identitate de gen; subliniază că 
drepturile părintești ale persoanelor 
transgender ar trebui să fie respectate în 
continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;

6. subliniază necesitatea de a recunoaște 
drepturile părintești ale părinților de același 
sex, individual sau în comun, inclusiv a 
drepturilor de tutelă și custodie, fără 
discriminare pe motive de orientare sexuală 
sau identitate de gen; îndeamnă statele 
membre, în conformitate cu normele UE, 
să recunoască toate formele de căsătorie, 
parteneriat și părinte contractate în altă 
parte de către cei care au reședința sau 
lucrează pe teritoriul lor și invită Comisia 
să ia măsuri împotriva statelor membre 
care nu le respectă; subliniază că 
drepturile părintești ale persoanelor 
transgen ar trebui să fie respectate în 
continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;

Or. nl

Amendamentul 26
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a recunoaște 
drepturile părintești ale părinților de același 
sex, individual sau în comun, inclusiv a 
drepturilor de tutelă și custodie, fără 
discriminare pe motive de orientare sexuală 
sau identitate de gen; subliniază că 
drepturile părintești ale persoanelor 
transgender ar trebui să fie respectate în 
continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;

6. subliniază necesitatea de a recunoaște 
căsătoriile între persoanele de același sex 
și drepturile părintești ale părinților de 
același sex, individual sau în comun, 
inclusiv a drepturilor de tutelă și custodie, 
fără discriminare pe motive de orientare 
sexuală sau identitate de gen; subliniază că 
drepturile părintești ale persoanelor 
transgen ar trebui să fie respectate în 
continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;
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Or. en

Amendamentul 27
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să reflecteze 
asupra modalităților de adaptare a 
dreptului familiei la modelele și formele 
în schimbare ale familiei de astăzi și să 
includă posibilitatea pentru copii de a 
avea mai mult de doi părinți (tutori 
legali), deoarece acest lucru ar putea 
deschide calea pentru o recunoaștere mai 
mare a „familiilor curcubeu” și familiilor 
LGBT, precum și a familiilor recompuse;

Or. en

Amendamentul 28
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să asigure 
accesul femeilor singure și a lesbienelor 
la tratamente de fertilitate și de 
reproducere asistată;

Or. es

Amendamentul 29
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a respecta în 
practică dreptul la libertatea de exprimare 
prin garantarea posibilității de primi și 
comunica informații cu privire la aspectele 
legate de orientarea sexuală și identitatea 
de gen în orice formă de exprimare, 
precum presă, publicații, declarații orale și 
scrise, în arte și în mass-media.

7. subliniază necesitatea de a respecta în 
practică dreptul la libertatea de exprimare 
prin garantarea posibilității de primi și 
comunica informații cu privire la aspectele 
legate de orientarea sexuală și identitatea 
de gen în orice formă de exprimare, 
precum presă, publicații, declarații orale și 
scrise, în arte și în mass-media. subliniază 
necesitatea de a respecta libertatea de 
întrunire și de asociere pentru toate 
persoanele LGBTI; remarcă faptul că 
autoritățile locale și regionale ar trebui 
așadar, să faciliteze eforturile depuse de 
organizațiile LGBTI pentru organizarea 
de evenimente, cum ar fi paradele 
mândriei, deoarece acestea pot sensibiliza 
opinia publică cu privire la aspectele 
LGBTI șipot conduce la afirmarea 
persoanelor LGBTI;

Or. en

Amendamentul 30
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază lipsa majoră a datelor și 
studiilor cu privire la problemele cu care 
se confruntă persoanele LGBTI, 
amploarea problemelor și modul în care 
aceste probleme sunt tratate; subliniază 
că astfel de informații sunt cruciale 
pentru elaborarea unor politici adecvate și 
stabilirea priorităților de acțiune; solicită 
UE și statelor membre să se ocupe de 
aceste probleme și să acționeze în 
consecință;

Or. en
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Amendamentul 31
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează statele membre să se 
asigure că sunt colectate și analizate date 
cantitative relevante sub formă de sondaje
periodice privind prevalența abuzurilor și 
victimizarea persoanelor LGBTI; 

Or. en


