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7.12.2016 A8-0345/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. uznáva, že sexuálne a reprodukčné 

zdravie žien súvisí s radom ľudských práv 

vrátane práva na život, práva na život bez 

mučenia, práva na prístup k zdravotnej 

starostlivosti, práva na súkromie, práva na 

vzdelanie a zákazu diskriminácie; 

zdôrazňuje, že členské štáty musia 

rešpektovať, chrániť a napĺňať práva na 

sexuálne a reprodukčné zdravie všetkých 

žien a dievčat, bez nátlaku, diskriminácie a 

násilia; zdôrazňuje, že osoby so 

zdravotným postihnutím majú nárok 

požívať svoje základné práva rovnocenne s 

inými; 

79. uznáva, že sexuálne a reprodukčné 

zdravie a práva žien súvisia s radom 

ľudských práv vrátane práva na život, 

práva na život bez mučenia, práva na 

prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na 

súkromie, práva na vzdelanie a zákazu 

diskriminácie; zdôrazňuje, že členské štáty 

musia rešpektovať, chrániť a napĺňať 

sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 

všetkých žien a dievčat, bez nátlaku, 

diskriminácie a násilia; zdôrazňuje, že 

osoby so zdravotným postihnutím majú 

nárok požívať svoje základné práva 

rovnocenne s inými; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

125. pripomína judikatúru ESĽP týkajúcu 

sa práv LGBTI osôb; víta skutočnosť, že 

rastúci počet členských štátov už prijal 

opatrenia, ktoré prispievajú k lepšej 

podpore a ochrane práv LGBTI osôb, a aj 

nové postupy právneho uznania pohlavia 

so zreteľom na základné práva týchto osôb; 

vyzýva Komisiu a jej agentúry, aby 

zhromažďovali údaje o porušovaní 

ľudských práv, ktorému čelia LGBTI 

osoby, a aby sa s členskými štátmi podelili 

o osvedčené postupy týkajúce sa ochrany 

ich základných práv, a vyzýva členské 

štáty, aby LGBTI osoby v plnom rozsahu 

informovali o ich právach a v tejto otázke 

si vymieňali osvedčené postupy; odsudzuje 

lekárske postupy, ktoré porušujú základné 

práva transsexuálnych a intersexuálnych 

osôb; 

125. pripomína judikatúru ESĽP týkajúcu 

sa práv LGBTI osôb; víta skutočnosť, že 

rastúci počet členských štátov už prijal 

opatrenia, ktoré prispievajú k lepšej 

podpore a ochrane práv LGBTI osôb, a aj 

nové postupy právneho uznania pohlavia 

so zreteľom na základné práva týchto osôb; 

vyzýva Komisiu a jej agentúry, aby 

zhromažďovali údaje o porušovaní 

ľudských práv, ktorému čelia LGBTI 

osoby, a aby sa s členskými štátmi podelili 

o osvedčené postupy týkajúce sa ochrany 

ich základných práv, a vyzýva členské 

štáty, aby LGBTI osoby v plnom rozsahu 

informovali o ich právach a v tejto otázke 

si vymieňali osvedčené postupy; odsudzuje 

lekárske postupy, ktoré porušujú základné 

práva transsexuálnych a intersexuálnych 

osôb; nabáda členské štáty, aby zakázali 

zbytočnú liečbu intersexuálnych detí, keď 

je možné takúto liečbu odložiť do chvíle, 

kým dieťa dokáže samo poskytnúť plne 

informovaný súhlas;  

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  125a. konštatuje, že transrodové osoby sa 

stále vo väčšine členských štátov považujú 

za duševne choré, a vyzýva členské štáty, 

aby prehodnotili vnútroštátne katalógy 

duševného zdravia a vypracovali 

alternatívne modely prístupu bez 

stigmatizácie, a tak zaistili, že potrebná 

lekárska starostlivosť bude naďalej 

dostupná pre všetky transrodové osoby; 

konštatuje, že nútená sterilizácia je 

porušením základných práv; víta 

skutočnosť, že niekoľko členských štátov 

nedávno prijalo nové postupy zákonného 

uznávania rodu, v rámci ktorých sa viac 

rešpektujú základné práva transrodových 

osôb; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Josep-Maria Terricabras, Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  125b. víta iniciatívu Komisie, pokiaľ ide o 

depatologizáciu transrodových identít v 

rámci revízie Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb Svetovej zdravotníckej 

organizácie; vyzýva Komisiu na 

zintenzívnenie úsilia s cieľom zabrániť 

tomu, aby sa z rodovej variancie v detstve 

stala nová diagnóza v tejto klasifikácii; 

Or. en 

 

 


