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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0345/4 

Grozījums Nr.  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

79. atzīst, ka sieviešu seksuālā un 

reproduktīvā veselība ir saistīta ar 

daudziem cilvēktiesību paveidiem, tostarp 

tiesībām uz dzīvību, tiesībām netikt 

pakļautam spīdzināšanai, tiesībām uz 

veselību, tiesībām uz privātumu, tiesībām 

uz izglītību, kā arī ar diskriminācijas 

aizliegumu; uzsver, ka dalībvalstīm ir 

pienākums respektēt, aizsargāt un īstenot 

sieviešu un meiteņu tiesības seksuālās un 

reproduktīvās veselības jomā bez spiediena 

izdarīšanas, diskriminācijas un 

vardarbības; tāpēc uzsver, ka personām ar 

invaliditāti tieši tāpat kā visiem citiem ir 

tiesības izmantot visas savas pamattiesības; 

79. atzīst, ka sieviešu seksuālā un 

reproduktīvā veselība un tiesības šajā 

jomā ir saistīta ar daudziem cilvēktiesību 

paveidiem, tostarp tiesībām uz dzīvību, 

tiesībām netikt pakļautam spīdzināšanai, 

tiesībām uz veselību, tiesībām uz 

privātumu, tiesībām uz izglītību, kā arī ar 

diskriminācijas aizliegumu uzsver, ka 

dalībvalstīm ir pienākums respektēt, 

aizsargāt un īstenot sieviešu un meiteņu 

tiesības seksuālās un reproduktīvās 

veselības jomā bez spiediena izdarīšanas, 

diskriminācijas un vardarbības; tāpēc 

uzsver, ka personām ar invaliditāti tieši 

tāpat kā visiem citiem ir tiesības izmantot 

visas savas pamattiesības; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Grozījums Nr.  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

125. atgādina par Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas judikatūru LGBTI tiesību jomā; 

atzinīgi vērtē to, ka aizvien lielāks skaits 

dalībvalstu jau ir veikušas pasākumus, kas 

veicina LGBTI tiesību popularizēšanu un 

labāku aizsardzību, un ir pieņēmušas 

jaunas dzimuma atzīšanas procedūras, lai 

tiktu ievērotas šo personu pamattiesības; 

aicina Komisiju apkopot datus par 

cilvēktiesību pārkāpumiem, ar kuriem 

saskaras LGBTI, un dalīties ar dalībvalstīm 

labas prakses piemēros attiecībā uz šo 

personu pamattiesību aizsardzību, mudina 

dalībvalstis pilnībā informēt LGBTI par 

viņu tiesībām un apmainīties ar labu praksi 

šai jomā; nosoda medicīniskus 

paņēmienus, ar kuriem tiek pārkāptas 

transpersonu un interseksuāļu 

pamattiesības; 

125. atgādina par Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas judikatūru LGBTI tiesību jomā; 

atzinīgi vērtē to, ka aizvien lielāks skaits 

dalībvalstu jau ir veikušas pasākumus, kas 

veicina LGBTI tiesību popularizēšanu un 

labāku aizsardzību, un ir pieņēmušas 

jaunas dzimuma atzīšanas procedūras, lai 

tiktu ievērotas šo personu pamattiesības; 

aicina Komisiju apkopot datus par 

cilvēktiesību pārkāpumiem, ar kuriem 

saskaras LGBTI, un dalīties ar dalībvalstīm 

labas prakses piemēros attiecībā uz šo 

personu pamattiesību aizsardzību, mudina 

dalībvalstis pilnībā informēt LGBTI par 

viņu tiesībām un apmainīties ar labu praksi 

šai jomā; nosoda medicīniskus 

paņēmienus, ar kuriem tiek pārkāptas 

transpersonu un interseksuāļu 

pamattiesības; mudina dalībvalstis aizliegt 

interseksuālu bērnu nevajadzīgu 

medicīnisko ārstēšanu, ja to ir iespējams 

atlikt līdz brīdim, kad bērns var sniegt 

pilnīgi apzinātu piekrišanu;  

 

Or. en 



 

AM\1112053LV.docx  PE596.605v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2016 A8-0345/3 

Grozījums Nr.  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

125.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 125.a norāda, ka transpersonas vairumā 

dalībvalstu joprojām tiek uzskatītas par 

garīgi slimām personām, un aicina 

dalībvalstis pārskatīt savus garīgās 

veselības aprūpes moduļus un izstrādāt 

atšķirīgus, no aizspriedumiem brīvus 

piekļuves moduļus, nodrošinot, lai visām 

transpersonām joprojām būtu pieejama 

medicīniski nepieciešamā ārstēšana; 

norāda, ka piespiedu sterilizācija ir 

pamattiesību pārkāpums; atzinīgi vērtē to, 

ka vairākas dalībvalstis nesen pieņēma 

jaunas juridiskās dzimuma atzīšanas 

procedūras, kas nodrošina lielāku cieņu 

pret transpersonu pamattiesībām; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Grozījums Nr.  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

125.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 125.b atzinīgi vērtē Komisijas izrādīto 

iniciatīvu, strādājot pie tā, lai, pārskatot 

Pasaules Veselības organizācijas 

Starptautisko slimību klasifikatoru, 

transpersonas identitāte tiktu izņemta no 

pataloģiju kategorijas; aicina Komisiju 

pastiprināt centienus, lai nepieļautu, ka 

bioloģiskā dzimuma nepieņemšana 

bērnībā kļūst par jaunu Starptautiskajā 

slimību klasifikatorā iekļautu diagnozi; 

Or. en 

 

 


