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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта от спазване и гарантиране на принципа на равенство 
между хората, независимо от техния пол, раса или сексуална ориентация;

2. призовава държавите членки да гарантират, че лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица са защитени от продиктуваното от хомофобия насилие и 
изказвания, изразяващи омраза, и че партньорите от един и същи пол  се ползват със 
същото уважение, достойнство и защита като останалата част от обществото; 
подчертава необходимостта от организиране на кампании за повишаване на 
осведомеността на национално и европейско равнище по отношение на правата на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица;

3. изтъква необходимостта от насърчаването на политики и практики, насочени към 
борбата срещу дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата 
идентичност, и от насърчаването на политики за стимулиране на многообразието на 
работното място, заедно с инициативи, които поощряват пълното интегриране и 
зачитане на служителите, които са лесбийки, гейове, бисексуални или 
транссексуални лица, в рамките на работната среда; 

4. изтъква необходимостта да се подчертае в рамките на образованието и обучението 
на специалисти в областта на социалните и здравните грижи значението на 
зачитането на достойнството на лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица, както и техните специфични потребности и избор, свързани 
със здравните грижи;

5. призовава държавите членки да предприемат действия за насърчаване на зачитането 
и интегрирането на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в 
училищата и да стимулират обективните познания по въпросите, свързани със 
сексуалната ориентация и половата идентичност, в училищата и другите 
образователни средища;

6. подчертава необходимостта от признаване на родителските права на родители от 
един и същи пол, поотделно или съвместно, включително техните настойнически и 
родителски права, без дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация 
или полова идентичност; подчертава, че родителските права на транссексуалните 
лица следва да продължат да се зачитат след правното признаване на пола, който те 
са предпочели;

7. подчертава необходимостта от зачитане на правото на свобода на изразяване на 
мнение на практика чрез гарантиране на възможността за получаване и предаване 
на информация по въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата 
идентичност, под каквато и да е форма на изразяване, например в печата, в 
публикации, в изказвания в устен или писмен вид, в сферата на изкуството или в 
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медиите.


