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21.2.2018 A8-0025/9 

Alteração  9 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 62-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  62-A. Apela a uma formação à escala da 

UE que capacite os agentes da autoridade 

a combater eficazmente os crimes de ódio 

contra as pessoas LGBTI, que seja 

facultada pela Agência da União 

Europeia para a Formação Policial 

(CEPOL) e assente nas boas práticas 

nacionais e no trabalho da Agência dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia (FRA); sublinha a importância 

da diversidade nas agências de aplicação 

da lei, que reforça a confiança; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Alteração  10 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  63-A. Convida os Estados-Membros que 

adotaram legislação sobre o casamento 

e/ou a união de pessoas do mesmo sexo a 

reconhecerem as disposições com efeitos 

semelhantes que tenham sido aprovadas 

por outros Estados-Membros; relembra a 

obrigação de os Estados-Membros 

aplicarem integralmente a Diretiva 

2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, 

relativa ao direito de livre circulação e 

residência dos cidadãos da União e dos 

membros das suas famílias no território 

dos Estados-Membros, inclusivamente no 

que se refere a casais do mesmo sexo e 

aos seus filhos; saúda o facto de cada vez 

mais Estados-Membros terem introduzido 

e/ou adaptado a legislação em matéria de 

coabitação, união de facto e casamento, a 

fim de ultrapassarem a discriminação em 

razão da orientação sexual vivida por 

casais do mesmo sexo e pelos seus filhos, 

instando os demais Estados-Membros a 

introduzirem leis semelhantes; insta a 

Comissão a apresentar uma proposta para 

o pleno reconhecimento mútuo dos efeitos 

de todos os documentos relativos ao 

estado civil na UE, incluindo no que se 

refere ao reconhecimento jurídico do 

sexo, do matrimónio e de uniões de facto 

registadas, de forma a reduzir as barreiras 

jurídicas e administrativas 
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discriminatórias com que se deparam os 

cidadãos que exercem o seu direito à 

liberdade de circulação; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Alteração  11 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  63-B. Acolhe com agrado as iniciativas 

de proibição das terapias de conversão de 

LGBTI e da patologização das identidades 

transgénero e exorta todos os 

Estados-Membros a adotarem medidas 

semelhantes que respeitem e defendam o 

direito à identidade de género e à 

expressão do género; 

Or. en 

 

 


