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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.2.2018 A8-0025/9 

Muudatusettepanek  9 

Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  62 a. nõuab, et LGBTI-inimeste vastaste 

vihakuritegude vastu tulemuslikult 

võitlemiseks korraldataks 

õiguskaitseametnike jaoks kogu ELi 

hõlmav koolitus, mida pakub Euroopa 

Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet 

(CEPOL), tuginedes riikide parimatele 

tavadele ning Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ameti (FRA) tööle; rõhutab, kui oluline 

on mitmekesisus õiguskaitseasutustes, mis 

suurendab usaldust; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Muudatusettepanek  10 

Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  63 a. palub liikmesriikidel, kes on vastu 

võtnud õigusaktid samasooliste kooselu 

ja/või abielu kohta, tunnustada teistes 

liikmesriikides vastu võetud sarnase 

mõjuga sätteid; tuletab meelde 

liikmesriikide kohustust rakendada 

täielikult direktiivi 2004/38/EÜ, mis 

käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende 

pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 

liikmesriikide territooriumil ning hõlmab 

ka samasoolisi paare ja nende lapsi; 

tervitab asjaolu, et üha enam liikmesriike 

on vastu võtnud ja/või kohandanud oma 

vabaabielu, tsiviilpartnerlust ja abielu 

käsitlevaid õigusakte, et ületada 

samasooliste paaride ja nende laste 

seksuaalse sättumuse alusel 

diskrimineerimise probleemi, ning kutsub 

ülejäänud liikmesriike üles võtma vastu 

sarnaseid õigusakte; kutsub komisjoni 

üles esitama ettepanekut kõigi 

perekonnaseisuaktide, sealhulgas soo- ja 

abielutunnistuste ning registreeritud 

partnerlust käsitlevate dokumentide 

kehtivuse täieliku vastastikuse 

tunnustamise kohta kogu ELis, et 

vähendada diskrimineerivaid õiguslikke ja 

haldustakistusi vaba liikumise õigust 

kasutavatele kodanikele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Josep-Maria Terricabras 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal 

2017/2125(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  63 b. väljendab heameelt algatuste üle 

keelustada LGBTI sättumuse muutmise 

teraapiad ja keelata transidentiteetide 

patologiseerimine ning nõuab tungivalt, et 

kõik liikmesriigid võtaksid vastu sarnased 

meetmed, millega austatakse ja kaitstakse 

õigust sooidentiteedile ja sooväljendusele; 

Or. en 

 

 


