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21.2.2018 A8-0025/9 

Изменение  9 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  62а. призовава за обучение в целия 

ЕС на служителите на 

правоприлагащите органи, за да 

могат да се борят ефективно с 

престъпленията от омраза срещу 

ЛГБТИ лица, което да се предоставя 

от Агенцията на Европейския съюз за 

обучение в областта на 

правоприлагането (CEPOL) и да се 

основава на най-добрите практики на 

национално равнище и работата на 

Агенцията на Европейския съюз за 

основните права (FRA); подчертава 

значението на многообразието в 

правоприлагащите агенции, което 

засилва доверието; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Изменение  10 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  63a. призовава държавите членки, 

които са приели законодателство 

относно партньорствата и/или 

браковете между лица от един и 

същи пол, да признаят разпоредбите с 

подобно действие, приети от други 

държави членки; припомня 

задължението на държавите членки 

да прилагат изцяло Директива 

2004/38/ЕО от 29 април 2004 г. 

относно правото на гражданите на 

Съюза и на членовете на техните 

семейства да се движат и да 

пребивават свободно на територията 

на държавите членки, включително и 

по отношение на двойки от един и 

същи пол и техните деца; 

приветства факта, че все повече 

държави членки са въвели и/или са 

адаптирали своите закони относно 

съжителството, гражданското 

партньорство и брака с цел 

преодоляване на дискриминацията, 

основана на сексуалната ориентация, 

на която са подлагани двойките от 

един и същи пол и техните деца, и 

призовава останалите държави 

членки да въведат подобни закони; 

призовава Комисията да представи 

предложение за пълно взаимно 

признаване на действието на всички 
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документи за гражданско състояние в 

рамките на ЕС, включително по 

отношение на правното признаване 

на половата идентичност, брака и 

регистрираните партньорства, с цел 

да се намалят дискриминационните 

юридически и административни 

пречки пред гражданите, които 

упражняват правото си на свобода на 

движение; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Изменение  11 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  63б. приветства инициативите за 

забрана на терапиите за промяна на 

сексуалната ориентация на ЛГБТИ 

лица към хетеросексуална и за 

забрана на патологизирането на 

транссексуалните идентичности и 

настоятелно призовава всички 

държави членки да приемат сходни 

мерки, които спазват и зачитат 

правото на полова идентичност и на 

изразяване на половата 

принадлежност; 

Or. en 

 

 


