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21.2.2018 A8-0025/9 

Ändringsförslag  9 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 62a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  62a. Europaparlamentet efterlyser 

EU-omfattande utbildning för tjänstemän 

inom brottsbekämpningen för att de 

effektivt ska kunna bekämpa hatbrott mot 

hbti-personer, tillhandahållen av 

Europeiska unionens byrå för utbildning 

av tjänstemän inom brottsbekämpning 

(Cepol) på grundval av bästa praxis på 

nationell nivå och det arbete som utförs 

av Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA). 

Parlamentet framhåller att det är viktigt 

med mångfald inom brottsbekämpande 

organ, eftersom det ökar tilliten. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Ändringsförslag  10 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  63a. Europaparlamentet uppmanar de 

medlemsstater som har antagit 

lagstiftning om partnerskap och/eller 

äktenskap mellan personer av samma kön 

att erkänna bestämmelser med liknande 

verkan som antagits av andra 

medlemsstater. Parlamentet påminner 

medlemsstaterna om deras skyldighet att 

fullständigt genomföra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/38/EG om unionsmedborgares och 

deras familjemedlemmars rätt att fritt röra 

sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier, även för 

samkönade par och deras barn. Det är 

glädjande att allt fler medlemsstater har 

infört och/eller anpassat sina lagar om 

samboförhållanden, civila partnerskap 

och äktenskap för att komma till rätta 

med den diskriminering på grund av 

sexuell läggning som samkönade par och 

deras barn drabbas av. Parlamentet 

uppmanar andra medlemsstater att införa 

liknande lagar och kommissionen att 

lägga fram ett förslag om fullständigt 

ömsesidigt erkännande av verkningarna 

av alla civilståndshandlingar inom EU, 

inklusive erkännande av juridisk 

könstillhörighet, äktenskap och 

registrerade partnerskap, för att minska 

diskriminerande rättsliga och 
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administrativa hinder för medborgare 

som utövar sin rätt till fri rörlighet. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Ändringsförslag  11 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0025/2018 

Frank Engel 

Årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

2017/2125(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  63b. Europaparlamentet välkomnar 

initiativ till förbud mot terapi för att 

omvända hbti-personer och 

sjukdomsförklaring av transidentiteter, 

och uppmanar eftertryckligen alla 

medlemsstater att anta liknande åtgärder 

som respekterar och upprätthåller rätten 

till könsidentitet och könsuttryck. 

Or. en 

 

 


