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21.2.2018 A8-0025/9 

Predlog spremembe  9 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  62a. poziva k temu, da bi Agencija 

Evropske unije za usposabljanje na 

področju preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) na 

podlagi najboljše prakse na nacionalni 

ravni ter dela Agencije Evropske unije za 

temeljne pravice (FRA) pripravila na 

ravni EU usposabljanje za uradnike za 

kazenski pregon, da se bodo uspešno 

borili proti kaznivim dejanjem iz sovraštva 

proti osebam LGBTI;  poudarja pomen 

raznolikosti pri organih kazenskega 

pregona, s čimer se povečuje zaupanje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Predlog spremembe  10 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  63a. poziva države članice, ki so 

sprejele zakonodajo na področju 

istospolnih partnerstev in/ali porok, naj 

priznajo določbe s podobnim učinkom, ki 

so jih sprejele druge države članice; 

opozarja, da morajo države članice v 

celoti izvajati Direktivo 2004/38/ES z dne 

29. aprila 2004 o pravici državljanov 

Unije in njihovih družinskih članov do 

prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 

držav članic, ki velja tudi za istospolne 

pare in njihove otroke; pozdravlja dejstvo, 

da vse več držav članic uvaja in/ali 

prilagaja zakonodajo na področju 

sobivanja ter partnerskih in zakonskih 

zvez, da bi odpravile diskriminacijo na 

podlagi spolne usmerjenosti, ki jo 

doživljajo istospolni pari in njihovi otroci, 

ter poziva druge države članice, naj 

sprejmejo podobne zakone; poziva 

Komisijo, naj pripravi predlog za celovito 

medsebojno priznavanje učinkov vseh 

listin o osebnem stanju po vsej EU, ki bo 

vključeval pravno priznavanje spola, 

zakonske zveze in registrirane partnerske 

skupnosti, da se zmanjšajo 

diskriminacijske pravne in upravne ovire 

za državljane, ki uveljavljajo pravico do 

prostega gibanja; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Predlog spremembe  11 

Josep-Maria Terricabras 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0025/2018 

Frank Engel 

Letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 

2017/2125(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  63b. pozdravlja pobude, ki 

prepovedujejo reparativno terapijo za 

osebe LGBTI in patologizacijo 

transspolnih identitet, ter vse države 

članice poziva, naj sprejmejo podobne 

ukrepe, s katerimi se spoštuje in brani 

pravica do spolne identitete in spolnega 

izraza; 

Or. en 

 

 


