
 

AM\1146447FI.docx  PE616.048v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

21.2.2018 A8-0025/9 

Tarkistus  9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

Vuotuinen kertomus EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 62 a. kehottaa antamaan 

lainvalvontaviranomaisille kaikkialla 

EU:ssa hlbti-henkilöihin kohdistuvien 

viharikoksien vaikuttavaa torjuntaa 

koskevaa koulutusta, josta vastaisi 

Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ja 

joka perustuisi kansallisiin parhaisiin 

käytäntöihin ja Euroopan 

perusoikeusviraston toimiin; pitää 

tärkeänä lainvalvontaviranomaisten 

moninaisuutta, koska siten lisätään 

luottamusta; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Tarkistus  10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

Vuotuinen kertomus EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  63 a. kehottaa jäsenvaltioita, joiden 

lainsäädännössä tunnustetaan rekisteröity 

parisuhde ja/tai avioliitto samaa 

sukupuolta olevien välillä, tunnustamaan 

muiden jäsenvaltioiden hyväksymät 

säännökset, joilla on sama vaikutus; 

muistuttaa jäsenvaltioiden velvoitteesta 

panna kokonaisuudessaan täytäntöön 29. 

huhtikuuta 2004 annettu 

direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin 

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 

oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella myös samaa 

sukupuolta olevien parien ja heidän 

lastensa osalta; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että entistä useammassa 

jäsenvaltiossa on otettu käyttöön ja/tai 

mukautettu avoliittoa, rekisteröityjä 

parisuhteita ja avioliittoa koskevia 

säännöksiä, joilla päästään eroon 

seksuaaliseen suuntautumiseen 

perustuvasta syrjinnästä, jota samaa 

sukupuolta olevat parit ja heidän lapsensa 

joutuvat kokemaan, ja kehottaa muita 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 

samanlaisia säännöksiä; kehottaa 

komissiota esittämään ehdotuksen 

kaikkien väestörekisteriasiakirjojen 

vaikutusten vastavuoroisesta 

tunnustamisesta EU:ssa, mukaan lukien 

oikeudellinen sukupuolen vahvistaminen, 
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avioliitot ja rekisteröidyt parisuhteet, jotta 

oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 

käyttävien kansalaisten tiellä olevia 

syrjiviä oikeudellisia ja hallinnollisia 

esteitä voidaan vähentää; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Tarkistus  11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0025/2018 

Frank Engel 

Vuotuinen kertomus EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 

2017/2125(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 63 b. suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, 

joilla kielletään hlbti-henkilöiden 

muutoshoidot sekä transidentiteetin 

patologisointi, ja kehottaa painokkaasti 

kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään 

samankaltaisia toimia, joilla 

kunnioitetaan ja ylläpidetään oikeutta 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen 

ilmaisuun; 

Or. en 

 

 

 


