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Jelentés A8-0213/2015 
Anna Záborská 
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munkavégzés területén 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten hangsúlyozza annak 

jelentıségét, hogy a tagállamok nemzeti 

jogszabályaik keretében egyértelmően 

megtiltsák a nemi identitáson vagy a nem 

megváltoztatásán alapuló 

megkülönböztetés minden formáját; 

18. sajnálatosnak tartja, hogy az irányelv 

átültetésekor sok tagállamban még mindig 

nem vezettek be kifejezett védelmet a nem 

megváltoztatásával összefüggı 

megkülönböztetéssel szemben, és 

felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 

kérje számon a tagállamokat; ismételten 

hangsúlyozza annak jelentıségét, hogy a 

tagállamok nemzeti jogszabályaik 

keretében egyértelmően megtiltsák a 

szexuális irányultságon vagy nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés 

minden formáját; úgy véli, hogy minden 

transznemő személyre ki kell terjeszteni az 

irányelv által azok számára biztosított 

jelenlegi védelmet, akik meg kívánják 

változtatni a nemüket, illetve akiknél ez 

folyamatban van vagy már megtörtént; e 

tekintetben szorgalmazza, hogy az 

irányelv jövıbeli átdolgozása során abba 

kifejezetten foglalják bele a nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés 

tilalmát; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 

tanulmányt arról, hogy a valamely személy 

neme megváltoztatásának hivatalos 

elismeréséhez kapcsolódó eljárások, illetve 

az ilyen eljárások hiánya milyen hatással 

vannak a transznemő személyek 

munkaerı-piaci helyzetére, különösen a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférésükre, a 

javadalmazásuk szintjére, a szakmai 

elımenetelükre és a nyugdíjukra; 

52. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 

tanulmányt arról, hogy a valamely személy 

neme jogi elismeréséhez kapcsolódó 

eljárások, illetve az ilyen eljárások hiánya 

milyen hatással vannak a transznemő 

személyek munkaerı-piaci helyzetére, 

különösen a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférésükre, a javadalmazásuk 

szintjére, a szakmai elımenetelükre és a 

nyugdíjukra; 

Or. en 

 

 


