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21.2.2018 A8-0025/9 

Pakeitimas 9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  62a. siekiant, kad teisėsaugos 

pareigūnai galėtų veiksmingai kovoti su 

neapykantos LGBTI asmenims 

nusikaltimais, ragina ES mastu rengti šių 

pareigūnų mokymus, kuriuos teiktų 

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 

agentūra (CEPOL), remdamasi 

nacionaliniu lygmeniu taikoma geriausia 

praktika ir Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių agentūros (FRA) įdirbiu; pabrėžia, 

kad teisėsaugos įstaigose labai svarbi 

įvairovė, nes dėl jos didėja pasitikėjimas; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Pakeitimas 10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  63a. ragina valstybes nares, priėmusias 

teisės aktus dėl tos pačios lyties 

partnerystės ir (arba) santuokos, 

pripažinti kitose valstybėse narėse 

priimtas panašaus pobūdžio nuostatas; 

primena valstybėms narėms jų 

įsipareigojimą visapusiškai įgyvendinti 

2004 m. balandžio 29 d. direktyvą 

2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 

šeimos narių, įskaitant tos pačios lyties 

poras ir jų vaikus, teisės laisvai judėti ir 

gyventi valstybių narių teritorijoje; 

palankiai vertina tai, kad vis daugiau 

valstybių narių, siekdamos panaikinti tos 

pačios lyties porų ir jų vaikų 

diskriminaciją dėl seksualinės 

orientacijos, priima ir (arba) pakeičia 

savo įstatymus dėl bendro gyvenimo, 

civilinės partnerystės ir santuokos, ir 

ragina kitas valstybes nares priimti 

panašius įstatymus; ragina Komisiją 

pateikti pasiūlymą dėl visiško visų 

civilinės būklės aktų, įskaitant lyties 

teisinio pripažinimo, santuokos ir 

registruotos partnerystės liudijimus, 

tarpusavio pripažinimo visoje ES siekiant 

sumažinti diskriminacines teisines ir 

administracines kliūtis, su kuriomis 

susiduria piliečiai, naudodamiesi teise 

laisvai judėti; 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Pakeitimas 11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  63b. palankiai vertina iniciatyvas, 

kuriomis draudžiama taikyti LGBTI 

asmenims seksualinės orientacijos keitimo 

terapiją ir priskirti translytę tapatybę 

patologijai, ir primygtinai ragina visas 

valstybes nares priimti panašias 

priemones, kuriomis užtikrinama pagarba 

teisei į lytinę tapatybę ir raišką ir ši teisė 

remiama; 

Or. en 

 

 


