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21.2.2018 A8-0025/9 

Grozījums Nr.  9 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

62.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  62.a prasa ieviest ES līmeņa apmācību 

tiesībaizsardzības amatpersonām, kas 

sniegtu tām iespēju efektīvi apkarot naida 

noziegumus pret LGBTI personām un 

kuru rīkotu Eiropas Savienības 

Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra 

(CEPOL), un kuras pamatā būtu valsts 

līmeņa un Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras (FRA) darba 

paraugprakses piemēri; uzsver, ka 

vajadzīgas dažādas tiesībaizsardzības 

iestādes, lai tādējādi palielinātu 

uzticēšanos; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Grozījums Nr.  10 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  63.a aicina dalībvalstis, kuras ir 

pieņēmušas tiesību aktus par viena 

dzimuma partnerību un/vai laulību, atzīt 

citu dalībvalstu pieņemtos noteikumus, 

kuriem ir līdzīga ietekme; atgādina 

dalībvalstīm pienākumu pilnībā īstenot 

2004. gada 29. aprīļa 

Direktīvu 2004/38/EK par Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 

brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 

teritorijā, tostarp attiecībā uz 

viendzimuma partneriem un viņu 

bērniem; atzinīgi vērtē to, ka aizvien 

vairāk dalībvalstu ir ieviesušas un/vai 

pielāgojušas tiesību aktus kopdzīves, 

reģistrēto partnerattiecību un laulību 

jomā, lai pārvarētu diskrimināciju 

seksuālās orientācijas dēļ, kas vērsta pret 

viendzimuma pāriem un viņu bērniem, un 

aicina citas dalībvalstis ieviest līdzīgus 

tiesību aktus; aicina Komisiju iesniegt 

priekšlikumu par visu to dokumentu 

radīto seku savstarpēju atzīšanu ES, kas 

apliecina civilstāvokli, ietverot dzimuma 

juridisku atzīšanu, laulību un reģistrēto 

partnerattiecību atzīšanu, lai mazinātu 

diskriminējošos juridiskos un 

administratīvos šķēršļus attiecībā uz 

iedzīvotājiem, kas izmanto savas tiesības 

brīvi pārvietoties; 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Grozījums Nr.  11 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  63.b atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas 

aizliedz LGBTI konversijas terapiju un 

aizliedz transpersonu dzimumidentitātes 

patoloģizēšanu, un mudina visas 

dalībvalstis pieņemt līdzīgus pasākumus, 

ar kuriem īsteno un aizstāv tiesības uz 

dzimumidentitāti un dzimumizpausmi; 

Or. en 


