
AM\1226380FI.docx PE689.039v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

8.3.2021 B9-0166/1

Tarkistus 1
Cyrus Engerer
S&D-ryhmän puolesta
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. toteaa, että jos olet vanhempi 
yhdessä jäsenvaltiossa, olet vanhempi 
kaikissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, 
että on tapauksia, joissa lapsilla, joilla on 
kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa, 
on vaikeuksia, koska ei ole olemassa 
säännöksiä sellaisen syntymätodistuksen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, johon 
merkityt vanhemmat ovat samaa 
sukupuolta; ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen tulevassa 
tuomiossa päätetään asiasta, jossa lapsella 
on kaksi lesboa äitiä ja lasta uhkaa tämän 
oikeudellisen puutteen vuoksi 
kansalaisuudettomuus; ottaa huomioon, 
että hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa 
koskevassa strategiassa kaavaillaan 
lainsäädäntöaloitetta tämän oikeudellisen 
puutteen korjaamiseksi ja vapaata 
liikkuvuutta koskevien vuoden 2009 
suuntaviivojen tarkistamista, ja että ne 
molemmat on tarkoitus toteuttaa vuonna 
2022; ottaa huomioon, että samaa 
sukupuolta olevat pariskunnat kohtaavat 
edelleen vaikeuksia käyttäessään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa 
ja että siitä huolimatta komissio ei ole 
ehdottanut suhteiden vastavuoroista 
tunnustamista koskevan lainsäädännön 
käynnistämistä;

V. toteaa, että jos olet vanhempi 
yhdessä jäsenvaltiossa, olet vanhempi 
kaikissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, 
että on tapauksia, joissa lapsilla, joilla on 
kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa, 
on vaikeuksia, koska ei ole olemassa 
säännöksiä sellaisen syntymätodistuksen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, johon 
merkityt vanhemmat ovat samaa 
sukupuolta; ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen 
ennakkoratkaisussa, jota on pyytänyt 
Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) 
asiassa C-490/20, päätetään asiasta, jossa 
lapsella on kaksi lesboa äitiä ja lasta uhkaa 
tämän oikeudellisen puutteen vuoksi 
kansalaisuudettomuus; ottaa huomioon, 
että hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa 
koskevassa strategiassa kaavaillaan 
lainsäädäntöaloitetta tämän oikeudellisen 
puutteen korjaamiseksi ja vapaata 
liikkuvuutta koskevien vuoden 2009 
suuntaviivojen tarkistamista, ja että ne 
molemmat on tarkoitus toteuttaa vuonna 
2022; ottaa huomioon, että samaa 
sukupuolta olevat pariskunnat kohtaavat 
edelleen vaikeuksia käyttäessään 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa 
ja että siitä huolimatta komissio ei ole 
ehdottanut suhteiden vastavuoroista 
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tunnustamista koskevan lainsäädännön 
käynnistämistä;
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