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Predlog spremembe 1
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v skladu s sodno prakso 
diskriminacija proti transspolnim osebam 
opredeljena v zakonodaji o enakosti 
spolov, glede na družbena gibanja in 
organizacije civilne družbe pa te osebe 
sodijo na področje delovanja gibanja 
LGBTI in ne na področje gibanja za
enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se transspolne osebe soočajo s 
hudo diskriminacijo na podlagi spola na 
trgu dela in zunaj njega, ob tem pa v 
mnogih državah članicah organizacije, ki 
se ukvarjajo z enakostjo spolov ali se 
posvečajo boju proti diskriminaciji na 
podlagi spola ali obravnavajo 
individualne pritožbe o diskriminaciji na 
podlagi spola, niso dostopne ali nimajo 
ustreznih informacij in veščin za 
spodbujanje njihovih interesov ali 
obravnavo njihovih pritožb, organizacije v 
pravosodni verigi pa niso ustrezno 
opremljene in informirane za obravnavo 
primerov diskriminacije transspolnih oseb 
na podlagi spola;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. izraža zaskrbljenost, ker niti 
organizacije civilne družbe niti organi za 
enakost, ki obravnavajo enakost med 
spoloma, pravic in interesov transspolnih 
ne obravnavajo ustrezno; poziva države 
članice, naj naloge, povezane z bojem 
proti diskriminaciji transspolnih oseb, 
dodelijo organizacijam civilne družbe in 
organom za enakost, ki se financirajo iz 
javnih sredstev, in zagotovijo, da bodo 
udeleženi v pravosodni verigi ustrezno 
opremljeni in informirani za obravnavo 
pritožb o diskriminaciji transspolnih oseb 
na podlagi spola; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo in odbore v 
Evropskem parlamentu, naj vključujejo 
vprašanja, povezana s transspolnimi 
osebami, v svoje delo, na primer na 
področju državljanskih pravic, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
zaposlovanja;  

Or. en
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Predlog spremembe 5
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba upoštevati in 
zagotavljati načelo enakosti med ljudmi, ne 
glede na njihov spol, raso ali spolno 
usmerjenost;

1. poudarja, da je treba upoštevati in 
zagotavljati načelo enakosti med ljudmi, ne 
glede na njihov spol, spolno identiteto, 
spolni izraz, raso ali spolno usmerjenost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja nevidnost interseksualcev v 
evropski in nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanje znanja in raziskav na tem 
področju; v zvezi s tem in zlasti v zvezi s 
spolno identiteto poziva k pospešenim 
prizadevanjem za delovanje zakonodaje o 
enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj lezbijkam, 
gejem, biseksualcem in transspolnim 
osebam (LGBT) zagotovijo varstvo pred 

2. poziva države članice, naj lezbijkam, 
gejem, biseksualcem in transspolnim 
osebam (LGBT) zagotovijo varstvo pred 
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homofobnim sovražnim govorom in 
nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni 
partnerji deležni enakega spoštovanja, 
dostojanstva in varstva kot drugi člani 
družbe; poudarja, da je treba na nacionalni 
in evropski ravni organizirati kampanje za 
ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb 
LGBT;

homofobnim sovražnim govorom in 
nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni 
partnerji deležni enakega spoštovanja, 
dostojanstva in varstva kot drugi člani 
družbe; poudarja vlogo medijev pri 
odpravljanju pogosto negativnih predstav 
o teh ljudeh v javnosti; poudarja, da je 
treba na nacionalni in evropski ravni 
organizirati kampanje za ozaveščanje v 
zvezi s pravicami oseb LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 8
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj lezbijkam, 
gejem, biseksualcem in transspolnim 
osebam (LGBT) zagotovijo varstvo pred 
homofobnim sovražnim govorom in 
nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni 
partnerji deležni enakega spoštovanja, 
dostojanstva in varstva kot drugi člani 
družbe; poudarja, da je treba na nacionalni 
in evropski ravni organizirati kampanje za 
ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb
LGBT;

2. poziva države članice, naj lezbijkam, 
gejem, biseksualcem in transspolnim 
osebam (LGBTI) zagotovijo varstvo pred 
homofobnim sovražnim govorom in 
nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni 
partnerji deležni enakega spoštovanja, 
dostojanstva in varstva kot drugi člani 
družbe; poudarja, da je treba na nacionalni 
in evropski ravni organizirati kampanje za 
ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb
LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 9
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj lezbijkam, 2. poziva države članice, naj lezbijkam, 
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gejem, biseksualcem in transspolnim 
osebam (LGBT) zagotovijo varstvo pred 
homofobnim sovražnim govorom in 
nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni 
partnerji deležni enakega spoštovanja, 
dostojanstva in varstva kot drugi člani 
družbe; poudarja, da je treba na nacionalni 
in evropski ravni organizirati kampanje za 
ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb
LGBT;

gejem, biseksualcem, transspolnim osebam
in interseksualcem (LGBTI) zagotovijo 
varstvo pred homofobnim sovražnim 
govorom in nasiljem ter zagotovijo, da 
bodo istospolni partnerji deležni enakega 
spoštovanja, dostojanstva in varstva kot 
drugi člani družbe; poudarja, da je treba na 
nacionalni in evropski ravni organizirati 
kampanje za ozaveščanje v zvezi s 
pravicami oseb LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 10
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so lezbijke pogosto 
diskriminirane na več podlagah (ker so 
ženske in ker so lezbijke) in da morajo biti 
ukrepi za podpiranje enakosti oseb LGBT 
usklajeni z ukrepi za enakost žensk in 
deklic, da bi za lezbijke dosegli enakost, 
nediskriminacijo in življenje brez nasilja;  

Or. en

Predlog spremembe 11
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba spodbujati politike 
in prakse za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete ter politike za večjo raznolikost 
na delovnem mestu, skupaj s pobudami v 

3. poudarja, da je treba spodbujati politike 
in prakse za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete ter politike za večjo raznolikost 
na delovnem mestu, skupaj s pobudami v 
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prid spoštovanju osebja LGBT in 
popolnemu vključevanju tega osebja v 
delovno okolje;

prid spoštovanju osebja LGBTI in 
popolnemu vključevanju tega osebja v 
delovno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba spodbujati politike 
in prakse za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete ter politike za večjo raznolikost 
na delovnem mestu, skupaj s pobudami v 
prid spoštovanju osebja LGBT in 
popolnemu vključevanju tega osebja v 
delovno okolje;

3. poudarja, da je treba spodbujati politike 
in prakse za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete ter politike za večjo raznolikost 
na delovnem mestu, skupaj s pobudami v 
prid spoštovanju osebja LGBTI in 
popolnemu vključevanju tega osebja v 
delovno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba osebam LGBT 
zagotavljati odločanje o reprodukciji in 
storitve zdravljenja neplodnosti v 
nediskriminatornem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 14
Mikael Gustafsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da mora spolna vzgoja 
vključevati nediskriminatorne informacije 
in širiti pozitivno mnenje o lezbijkah, 
gejih, biseksualcih, transspolnih osebah 
in interseksualcih, da bi tako učinkovito 
podprli in varovali pravice mladih, ki 
sodijo v to skupino; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev poudariti, da je pomembno 
spoštovati dostojanstvo oseb LGBT,
njihove posebne potrebe v zdravstvenem 
varstvu ter osebno izbiro;

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev poudariti, da je pomembno 
spoštovati dostojanstvo oseb LGBTI ter
njihove posebne potrebe in odločitve, kar 
zadeva zdravstveno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev poudariti, da je pomembno 

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev poudariti, da je pomembno 
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spoštovati dostojanstvo oseb LGBT,
njihove posebne potrebe v zdravstvenem 
varstvu ter osebno izbiro;

spoštovati dostojanstvo oseb LGBTI ter
njihove posebne potrebe in odločitve, kar 
zadeva zdravstveno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev poudariti, da je pomembno 
spoštovati dostojanstvo oseb LGBT,
njihove posebne potrebe v zdravstvenem 
varstvu ter osebno izbiro;

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in 
usposabljanju socialnih in zdravstvenih 
delavcev z razvojem posebnih programov 
v okviru njihovih učnih načrtov poudariti, 
da je pomembno spoštovati dostojanstvo 
oseb LGBT ter njihove posebne potrebe in 
odločitve, kar zadeva zdravstveno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice EU, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotavljanje, da bodo zlasti transspolne 
osebe imele učinkovit dostop do ustreznih 
storitev, povezanih s spremembo spola, 
vključno s strokovnjaki za psihologijo, 
endokrinologijo in kirurgijo na področju 
zdravstvenega varstva za transspolne 
osebe, ne da bi bile ob tem postavljene 
pred nerazumne zahteve;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. obsoja prisilno sterilizacijo 
transspolnih oseb, ki še vedno poteka v 
nekaterih državah članicah, in poziva k 
takojšnjemu prenehanju te kršitve načel 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto;

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli, preprečijo homofobno 
ustrahovanje ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto;

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBTI v šoli ter v vseh 
izobraževalnih ustanovah širijo objektivne 
informacije v zvezi s spolno usmerjenostjo 
in spolno identiteto;

Or. en

Predlog spremembe 22
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto;

5. poziva države članice, naj z ukrepi 
spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBTI v šoli ter v vseh 
izobraževalnih ustanovah širijo objektivne 
informacije v zvezi s spolno usmerjenostjo 
in spolno identiteto; izraža zaskrbljenost, 
ker mladim osebam LGBTI in tistim, ki 
veljajo za osebe LGBTI, grozi večja 
nevarnost, da bodo ustrahovani; poudarja 
potrebo po oblikovanju varnega okolja za 
vse mlade ljudi ne glede na njihov spol, 
raso ali spolno usmerjenost;

Or. en

Predlog spremembe 23
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj z ukrepi 5. poziva države članice, naj z ukrepi 
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spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto;

spodbujajo spoštovanje in vključevanje 
oseb LGBT v šoli ter v vseh izobraževalnih 
ustanovah širijo objektivne informacije v 
zvezi s spolno usmerjenostjo, spolno 
identiteto in spolnim izrazom;

Or. en

Predlog spremembe 24
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba priznati starševske 
pravice istospolnih staršev, tako 
posameznikov kot parov, vključno z 
njihovimi pravicami do skrbništva ter 
varstva in vzgoje brez diskriminacije na 
podlagi njihove spolne usmeritve ali spolne 
identitete; poudarja, da bi bilo treba 
starševske pravice transspolnih oseb 
spoštovati tudi po pravnem priznanju 
izbranega spola;

6. poudarja pomen priznanja 
državljanskih pravic oseb LGBT brez 
diskriminacije na podlagi njihove spolne 
usmeritve ali spolne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba priznati starševske 
pravice istospolnih staršev, tako 
posameznikov kot parov, vključno z 
njihovimi pravicami do skrbništva ter 
varstva in vzgoje brez diskriminacije na 
podlagi njihove spolne usmeritve ali spolne 
identitete; poudarja, da bi bilo treba 

6. poudarja, da je treba priznati starševske 
pravice istospolnih staršev, tako 
posameznikov kot parov, vključno z 
njihovimi pravicami do skrbništva ter 
varstva in vzgoje brez diskriminacije na 
podlagi njihove spolne usmeritve ali spolne 
identitete; poziva države članice, naj v 
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starševske pravice transspolnih oseb 
spoštovati tudi po pravnem priznanju 
izbranega spola;

skladu s pravili EU priznajo vse oblike 
porok, partnerstva in starševstva, ki jih 
tisti, ki v prebivajo ali delajo znotraj 
njihovih meja, uredijo drugje, in poziva 
Komisijo, naj ukrepa proti državam 
članicam, ki te zahteve ne bodo 
spoštovale; poudarja, da bi bilo treba 
starševske pravice transspolnih oseb 
spoštovati tudi po pravnem priznanju 
izbranega spola;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba priznati starševske 
pravice istospolnih staršev, tako 
posameznikov kot parov, vključno z 
njihovimi pravicami do skrbništva ter 
varstva in vzgoje brez diskriminacije na 
podlagi njihove spolne usmeritve ali spolne 
identitete; poudarja, da bi bilo treba 
starševske pravice transspolnih oseb 
spoštovati tudi po pravnem priznanju 
izbranega spola;

6. poudarja, da je treba priznati istospolne 
poroke in starševske pravice istospolnih 
staršev, tako posameznikov kot parov, 
vključno z njihovimi pravicami do 
skrbništva ter varstva in vzgoje brez 
diskriminacije na podlagi njihove spolne 
usmeritve ali spolne identitete; poudarja, 
da bi bilo treba starševske pravice 
transspolnih oseb spoštovati tudi po 
pravnem priznanju izbranega spola;

Or. en

Predlog spremembe 27
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj premislijo, 
kako bodo svoje družinsko pravo 
prilagodile današnjim spreminjajočim se 
družinskim vzorcem in oblikam, ter 
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vključijo možnost, da imajo otroci več kot 
dva starša (zakonita skrbnika), ker bo to 
omočilo širše priznavanje mavričnih in 
LGBT družin ter sestavljenih družin;

Or. en

Predlog spremembe 28
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj samskim 
ženskam in lezbijkam omogočijo dostop 
do zdravljenja zaradi težav s plodnostjo in 
oploditve z biomedicinsko pomočjo; 

Or. es

Predlog spremembe 29
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pravico do 
svobodnega izražanja spoštovati tudi v 
praksi, in sicer z zagotovljeno možnostjo 
prejemanja in širjenja informacij o 
vprašanjih, povezanih s spolno usmeritvijo 
in spolno identiteto v vseh oblikah 
izražanja, kot so javna občila, publikacije, 
ustne in pisne izjave, umetnost in drugi 
mediji.

7. poudarja, da je treba pravico do 
svobodnega izražanja spoštovati tudi v 
praksi, in sicer z zagotovljeno možnostjo 
prejemanja in širjenja informacij o 
vprašanjih, povezanih s spolno usmeritvijo 
in spolno identiteto, v vseh oblikah 
izražanja, kot so javna občila, publikacije, 
ustne in pisne izjave, umetnost in drugi 
mediji; poudarja potrebo po spoštovanju 
svobode mirnega zbiranja in združevanja 
vseh oseb LGBTI; ugotavlja, da bi lokalni 
in regionalni organi morali torej olajšati 
prizadevanja organizacij LGBTI za 
prirejanje dogodkov, kot so parade 
ponosa, ker lahko ozaveščajo javnost o 
vprašanjih LGBTI in okrepijo vlogo oseb 



PE522.836v01-00 16/16 AM\1008114SL.doc

SL

LGBTI; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na veliko pomanjkanje 
podatkov in raziskav o težavah, s katerimi 
se soočajo osebe LGBTI, o obsegu teh 
težav in načinu njihovega reševanja; 
poudarja, da so takšne informacije 
ključne za razvoj ustrezne politike in 
določitev prednostnih ukrepov; poziva EU 
in države članice, naj te težave 
obravnavajo in ustrezno ukrepajo.

Or. en

Predlog spremembe 31
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bodo zbrani in analizirani 
ustrezni kvantitativni podatki v obliki 
rednih raziskav o pogostosti zlorab in 
viktimizacije oseb LGBTI.

Or. en


