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21.2.2018 A8-0025/9 

Amendamentul  9 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  62a. solicită să se asigure, la nivelul 

întregii Uniuni, formarea ofițerilor de 

poliție, pentru a le permite să combată în 

mod în mod eficace infracțiunile motivate 

de ură împotriva persoanelor LGBTI, 

formare care să fie oferită de Agenția 

Uniunii Europene pentru Formare în 

Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), pe 

baza bunelor practici la nivel național și a 

activității Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA); subliniază importanța diversității 

în cadrul agențiilor de aplicare a legii, 

ceea ce sporește încrederea; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Amendamentul  10 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  63a. invită statele membre care au 

adoptat acte legislative în privința 

parteneriatului și/sau căsătoriei între 

persoane de același sex să recunoască 

dispozițiile cu efecte similare adoptate de 

alte state membre; reamintește obligația 

statelor membre de a pune în aplicare pe 

deplin Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 

2004 privind dreptul la liberă circulație și 

ședere pe teritoriul statelor membre 

pentru cetățenii Uniunii și membrii 

familiilor acestora, inclusiv pentru 

cuplurile de același sex și copiii acestora; 

salută faptul că din ce în ce mai multe 

state membre au introdus legi privind 

coabitarea, parteneriatul civil și căsătoria 

și/sau le-au adaptat pe cele existente, 

pentru a combate discriminarea pe motive 

de orientare sexuală cu care se confruntă 

cuplurile de același sex și copiii acestora 

și invită și alte state membre să introducă 

legi similare; invită Comisia să prezinte o 

propunere pentru recunoașterea reciprocă 

deplină a efectelor tuturor documentelor 

de stare civilă la nivelul UE, inclusiv în 

ceea ce privește recunoașterea juridică a 

genului, căsătoria și parteneriatele 

înregistrate, pentru a reduce barierele 

juridice și administrative discriminatorii 

din calea cetățenilor care își exercită 

dreptul la liberă circulație; 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Amendamentul  11 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 

2017/2125(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  63b. salută inițiativele prin care se 

interzic terapiile de transformare LGBTI 

și care interzic patologizarea identităților 

transsexuale și îndeamnă toate statele 

membre să adopte măsuri similare, care 

să respecte și să susțină dreptul la 

identitatea de gen și exprimarea de gen; 

Or. en 

 

 


