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Pozmeňujúci návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže podľa judikatúry je 
diskriminácia transrodových osôb 
vymedzená v právnych predpisoch 
o rodovej rovnosti, ale pokiaľ ide 
o sociálne hnutie a organizácie občianskej 
spoločnosti, tieto spadajú do hnutia 
LGBTI, a nie do hnutia rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže transrodové osoby čelia vážnej 
diskriminácii na základe rodu na trh 
práce aj mimo neho, pričom v mnohých 
členských štátoch organizácie 
zainteresované v oblasti rodovej rovnosti, 
zamerané na boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia alebo zaoberajúce sa 
individuálnymi sťažnosťami na 
diskrimináciu na základe pohlavia nie sú 
prístupné alebo nemajú primerané 
informácie a zručnosti na obhajovanie ich 
záujmov alebo riešenie ich sťažností 
a organizácie zapojené v justičnom 
systéme nie sú riadne vybavené 
a informované na riešenie prípadov 
diskriminácie transrodových osôb na 
základe pohlavia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek –1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

–1. je znepokojený, že organizácie 
občianskej spoločnosti ani subjekty 
špecializujúce sa na problematiku rodovej 
rovnosti neriešia dostatočne práva 
a záujmy transrodových osôb; vyzýva 
členské štáty, aby konkrétne pridelili 
úlohy týkajúce sa boja proti diskriminácii 
transrodových osôb verejne financovaným 
organizáciám občianskej spoločnosti 
a subjektom špecializujúcim sa na 
problematiku rovnosti a aby zaistili pre 
organizácie zapojené v justičnom systéme 
primerané vybavenie a informácie na 
riešenie sťažností na diskriminácie 
transrodových osôb na základe pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek –1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

–1. vyzýva Komisiu a výbory Európskeho 
parlamentu, aby presadzovali otázky 
týkajúce sa transrodových osôb v ich 
práci, napríklad v oblasti občianskych 
práv, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania 
a zamestnania; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu dodržiavať a zaistiť 
zásadu rovnosti všetkých ľudí nezávisle od 
ich pohlavia, rasy či sexuálnej orientácie;

1. zdôrazňuje potrebu dodržiavať a zaistiť 
zásadu rovnosti všetkých ľudí nezávisle od 
ich pohlavia, rodovej identity a rodového 
vyjadrenia rasy či sexuálnej orientácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
právne predpisy mlčia o intersexuáloch 
a že v tejto oblasti nie sú k dispozícii 
dostatočné vedomosti a výskum; vyzýva 
v tejto súvislosti, a najmä s ohľadom na 
rodovú identitu, aby sa vyvinulo úsilie 
zintenzívniť prácu na právnych 
predpisoch o rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov 

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov 
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a transrodových osôb pred homofóbnymi 
nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, 
aby partneri rovnakého pohlavia mali 
rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako 
zvyšok spoločnosti; zdôrazňuje, že je 
potrebné na vnútroštátnej a európskej 
úrovni zorganizovať osvetové kampane 
v oblasti práv homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb;

a transrodových osôb pred homofóbnymi 
nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, 
aby partneri rovnakého pohlavia mali 
rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako 
zvyšok spoločnosti; zdôrazňuje úlohu 
médií v odstraňovaní často nepriaznivého 
vnímania týchto ľudí zo strany verejnosti;
zdôrazňuje, že je potrebné na vnútroštátnej 
a európskej úrovni zorganizovať osvetové 
kampane v oblasti práv homosexuálov, 
bisexuálov a transrodových osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb pred homofóbnymi 
nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, 
aby partneri rovnakého pohlavia mali 
rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako 
zvyšok spoločnosti; zdôrazňuje, že je 
potrebné na vnútroštátnej a európskej 
úrovni zorganizovať osvetové kampane 
v oblasti práv homosexuálov, bisexuálov
a transrodových osôb;

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb (LGBTI) pred 
homofóbnymi nenávistnými prejavmi 
a násilím a zaručili, aby partneri rovnakého 
pohlavia mali rovnaký rešpekt, dôstojnosť 
a ochranu ako zvyšok spoločnosti; 
zdôrazňuje, že je potrebné na vnútroštátnej 
a európskej úrovni zorganizovať osvetové 
kampane v oblasti práv homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových
a intersexuálnych osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov
a transrodových osôb pred homofóbnymi 
nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, 
aby partneri rovnakého pohlavia mali 
rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako 
zvyšok spoločnosti; zdôrazňuje, že je 
potrebné na vnútroštátnej a európskej 
úrovni zorganizovať osvetové kampane 
v oblasti práv homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb;

2. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
ochranu homosexuálov, bisexuálov,
transrodových a intersexuálnych osôb 
(LGBTI) pred homofóbnymi nenávistnými 
prejavmi a násilím a zaručili, aby partneri 
rovnakého pohlavia mali rovnaký rešpekt, 
dôstojnosť a ochranu ako zvyšok 
spoločnosti; zdôrazňuje, že je potrebné na 
vnútroštátnej a európskej úrovni 
zorganizovať osvetové kampane v oblasti 
práv homosexuálov, bisexuálov, 
transrodových a intersexuálnych osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že lesbičky často trpia 
viacnásobnou diskrimináciou (ako ženy aj 
ako lesbičky) a aby sa pre lesbičky 
dosiahla rovnosť, nediskriminácia a život 
bez násilia, kroky na podporu rovnosti 
LGBT osôb musia ísť ruka v ruke 
s krokmi na podporu rovnosti žien 
a dievčat; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať 
politiky a postupy zamerané na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie či rodovej identity a presadzovať 
politiky na posilnenie rozmanitosti na 
pracovisku spolu s iniciatívami, ktoré budú 
povzbudzovať úplné začlenenie 
homosexuálnych, bisexuálnych 
a transrodových zamestnancov 
do pracovného prostredia, ako aj rešpekt 
voči nim;

3. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať 
politiky a postupy zamerané na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie či rodovej identity a presadzovať 
politiky na posilnenie rozmanitosti na 
pracovisku spolu s iniciatívami, ktoré budú 
povzbudzovať úplné začlenenie 
homosexuálnych, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych
zamestnancov do pracovného prostredia, 
ako aj rešpekt voči nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať 
politiky a postupy zamerané na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie či rodovej identity a presadzovať 
politiky na posilnenie rozmanitosti na 
pracovisku spolu s iniciatívami, ktoré budú 
povzbudzovať úplné začlenenie 
homosexuálnych, bisexuálnych
a transrodových zamestnancov 
do pracovného prostredia, ako aj rešpekt 
voči nim;

3. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať 
politiky a postupy zamerané na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie či rodovej identity a presadzovať 
politiky na posilnenie rozmanitosti na 
pracovisku spolu s iniciatívami, ktoré budú 
povzbudzovať úplné začlenenie 
homosexuálnych, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych
zamestnancov do pracovného prostredia, 
ako aj rešpekt voči nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)



AM\1008114SK.doc 9/17 PE522.836v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že v rámci 
nediskriminácie by sa LGBT osobám mali 
poskytovať reprodukčné možnosti 
a služby oplodnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že sexuálna výchova musí 
zahŕňať nediskriminačné informácie 
a odovzdávať pozitívne názory na 
homosexuálov, bisexuálov, transsexuálov 
a intersexuálov (LGBTI), aby bolo možné 
účinne podporovať a chrániť práva 
mladých LGBTI; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov zdôrazniť, že 
je dôležité rešpektovať dôstojnosť 
homosexuálov, bisexuálov a transrodových 
osôb, ako aj ich osobitné potreby 
a rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov zdôrazniť, že 
je dôležité rešpektovať dôstojnosť 
homosexuálov, bisexuálov, transrodových
a intersexuálnych osôb, ako aj ich 
osobitné potreby a rozhodnutia týkajúce sa 
zdravotnej starostlivosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov zdôrazniť, že 
je dôležité rešpektovať dôstojnosť 
homosexuálov, bisexuálov a transrodových 
osôb, ako aj ich osobitné potreby 
a rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov zdôrazniť, že 
je dôležité rešpektovať dôstojnosť 
homosexuálov, bisexuálov, transrodových
a intersexuálnych osôb, ako aj ich 
osobitné potreby a rozhodnutia týkajúce sa 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov zdôrazniť, že 
je dôležité rešpektovať dôstojnosť 
homosexuálov, bisexuálov a transrodových 
osôb, ako aj ich osobitné potreby 
a rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní 
a odbornej príprave sociálnych 
pracovníkov a zdravotníkov 
prostredníctvom vypracovania osobitných 
programov v rámci ich učebných osnov
zdôrazniť, že je dôležité rešpektovať 
dôstojnosť homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb, ako aj ich osobitné 
potreby a rozhodnutia týkajúce sa 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
primerané opatrenia na zaistenie toho, 
aby transrodové osoby mali najmä účinný 
prístup k primeraným službám zmeny 
rodu vrátane psychologickej, 
endokrinologickej a chirurgickej 
odbornosti v oblasti zdravotnej 
starostlivosti o transrodové osoby bez 
toho, aby sa im kládli neprimerané 
požiadavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. odsudzuje nútenú sterilizáciu 
transrodových osôb, ktorá sa v niektorých 
členských štátoch stále vykonáva, a vyzýva 
na okamžité ukončenie tohto porušovania 
zásad ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom 
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity na školách a v iných vzdelávacích 
prostrediach;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom 
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, na prevenciu homofóbneho 
šikanovania ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity na školách a v iných vzdelávacích 
prostrediach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity na školách a v iných vzdelávacích 
prostrediach;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom,
transrodovým a intersexuálnym osobám 
a na ich integráciu na školách, ako aj na 
rozšírenie objektívnych vedomostí 
o otázkach týkajúcich sa sexuálnej 
orientácie a rodovej identity na školách 
a v iných vzdelávacích prostrediach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5



AM\1008114SK.doc 13/17 PE522.836v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity na školách a v iných vzdelávacích 
prostrediach;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom,
transrodovým a intersexuálnym osobám 
a na ich integráciu na školách, ako aj na 
rozšírenie objektívnych vedomostí 
o otázkach týkajúcich sa sexuálnej 
orientácie a rodovej identity na školách 
a v iných vzdelávacích prostrediach; 
vyjadruje obavy, že mladí LGBTI a ľudia 
vnímaní ako LGBTI sú vystavení 
zvýšenému riziku šikanovania; zdôrazňuje 
potrebu vytvoriť bezpečné prostredie pre 
všetkých mladých ľudí nezávisle od ich 
rodu, rasy či sexuálnej orientácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu
voči homosexuálom, bisexuálom 
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie
a rodovej identity na školách a v iných 
vzdelávacích prostrediach;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na podporu rešpektu 
voči homosexuálom, bisexuálom 
a transrodovým osobám a na ich integráciu 
na školách, ako aj na rozšírenie 
objektívnych vedomostí o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie, rodovej 
identity a rodového vyjadrenia na školách 
a v iných vzdelávacích prostrediach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Minodora Cliveti
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo 
alebo spoločne, rodičovské práva vrátane 
ich práv na poručníctvo a opatrovníctvo, 
a to bez diskriminácie na základe ich 
sexuálnej orientácie či rodovej identity; 
zdôrazňuje, že rodičovské práva 
transrodových osôb by sa mali naďalej 
dodržiavať aj po právnom uznaní ich 
zvoleného pohlavia;

6. zdôrazňuje význam uznania 
občianskych práv LGBTI bez 
diskriminácie na základe ich sexuálnej 
orientácie či rodovej identity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo 
alebo spoločne, rodičovské práva vrátane 
ich práv na poručníctvo a opatrovníctvo, 
a to bez diskriminácie na základe ich 
sexuálnej orientácie či rodovej identity; 
zdôrazňuje, že rodičovské práva 
transrodových osôb by sa mali naďalej 
dodržiavať aj po právnom uznaní ich 
zvoleného pohlavia;

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo 
alebo spoločne, rodičovské práva vrátane 
ich práv na poručníctvo a opatrovníctvo, 
a to bez diskriminácie na základe ich 
sexuálnej orientácie či rodovej identity; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
v súlade s pravidlami EÚ uznali všetky 
formy manželstva, partnerstva 
a rodičovstva bez ohľadu na miesto ich 
uzavretia osobami, ktoré majú bydlisko 
alebo pracujú na ich území, a vyzýva 
Komisiu, aby zakročila proti členským 
štátom, ktoré tak nevykonajú; zdôrazňuje, 
že rodičovské práva transrodových osôb by 
sa mali naďalej dodržiavať aj po právnom 
uznaní ich zvoleného pohlavia;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 26
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo 
alebo spoločne, rodičovské práva vrátane 
ich práv na poručníctvo a opatrovníctvo, 
a to bez diskriminácie na základe ich 
sexuálnej orientácie či rodovej identity; 
zdôrazňuje, že rodičovské práva 
transrodových osôb by sa mali naďalej 
dodržiavať aj po právnom uznaní ich 
zvoleného pohlavia;

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať 
manželstvá osôb rovnakého pohlavia 
a rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo 
alebo spoločne, uznať rodičovské práva 
vrátane ich práv na poručníctvo 
a opatrovníctvo, a to bez diskriminácie na 
základe ich sexuálnej orientácie či rodovej 
identity; zdôrazňuje, že rodičovské práva 
transrodových osôb by sa mali naďalej 
dodržiavať aj po právnom uznaní ich 
zvoleného pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. nabáda členské štáty, aby uvažovali 
o spôsoboch, ako prispôsobiť svoje 
rodinné právo súčasným meniacim sa 
vzorom a formám rodiny a aby doň 
zahrnuli možnosť, že deti môžu mať viac 
ako dvoch rodičov (zákonných 
poručníkov), čím by sa otvorila cesta pre 
väčšie uznanie dúhových rodín a LGBT 
rodín, ako aj rodín so zmeneným 
zložením;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby zaistili pre 
slobodné ženy a lesbičky prístup 
k službám oplodnenia a k asistovanej 
reprodukcii;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je potrebné v praxi 
dodržiavať právo na slobodu prejavu tým, 
že sa bude chrániť možnosť akoukoľvek 
formou prejavu prijímať a ďalej 
odovzdávať informácie o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity, napríklad prostredníctvom tlače, 
publikácií, ústnych a písomných vyhlásení, 
umenia a médií.

7. zdôrazňuje, že je potrebné v praxi 
dodržiavať právo na slobodu prejavu tým, 
že sa bude chrániť možnosť akoukoľvek 
formou prejavu prijímať a ďalej 
odovzdávať informácie o otázkach 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej 
identity, napríklad prostredníctvom tlače, 
publikácií, ústnych a písomných vyhlásení, 
umenia a médií. zdôrazňuje potrebu 
rešpektovať slobodu pokojného 
zhromažďovania a združovania všetkých 
LGBTI osôb; poznamenáva, že miestne 
a regionálne orgány by preto mali 
napomáhať úsiliu LGBTI organizácií 
usporadúvať podujatia, ako sú pochody 
Pride, pretože tieto podujatia môžu zvýšiť 
informovanosť verejnosti o problematike 
LGBTI a posilniť postavenie LGBTI 
osôb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je veľký nedostatok 
údajov a výskumu o problémoch, ktorým 
čelia LGBTI, o ich rozsahu a o spôsoboch 
ich riešenia; poukazuje na to, že takéto 
informácie majú kľúčový význam pre 
vypracovanie primeranej politiky
a stanovenie priorít, a vyzýva EÚ 
a členské štáty, aby podnikli potrebné 
kroky na vyriešenie týchto problémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. nabáda členské štáty, aby zaistili, že sa 
budú zhromažďovať a analyzovať 
relevantné kvantitatívne údaje v podobe 
pravidelných prieskumov o výskyte 
zneužívania a šikanovania LGBTI;

Or. en


