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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je třeba dodržovat a zaručit zásadu rovnosti mezi lidmi bez ohledu na jejich 
pohlaví, rasový původ nebo sexuální orientaci;

2. vyzývá členské státy, aby lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům 
(LGBT) zajistily ochranu před nenávistnými slovními projevy homofobie a násilím 
a dbaly o to, aby se partneři téhož pohlaví těšili stejné úctě, důstojnosti a ochraně, jaké 
požívá zbytek společnosti; zdůrazňuje, že na národní i evropské úrovni je třeba pořádat 
osvětové kampaně věnované problematice LGBT osob; 

3. poukazuje na to, že je třeba propagovat programy a postupy zaměřené na boj proti 
diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity a programy na 
podporu diverzity na pracovišti, spolu s iniciativami na podporu plného začlenění LGBT 
osob v pracovním prostředí a úctě k nim;

4. poukazuje na to, že při vzdělávání a odborné přípravě sociálních a zdravotnických 
pracovníků je třeba klást důraz na to, že je nutné respektovat důstojnost LGBT osob a brát 
ohled na jejich specifické potřeby a volby v oblasti zdravotní péče;

5. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení respektu vůči LGBT osobám a na 
podporu jejich integrace ve školním prostředí a aby podporovaly objektivní znalost 
problematiky sexuální orientace a genderové identity ve školách a jiných vzdělávacích 
zařízeních;

6. zdůrazňuje, že je třeba uznat rodičovská práva partnerů stejného pohlaví (individuálně 
nebo společně) včetně jejich práv na poručnictví, opatrovnictví a pěstounskou péči bez 
diskriminace na základě jejich sexuální orientace nebo genderové identity; zdůrazňuje, že 
jakmile je právoplatně uznáno preferované pohlaví osob trans, měla být zaručena také 
jejich rodičovská práva;

7. poukazuje na to, že právo na svobodu projevu je třeba respektovat v praxi, a proto je nutné 
zaručit možnost přijímat a poskytovat informace o otázkách souvisejících se sexuální 
orientací a genderovou identitou v jakékoli podobě, například v tisku, publikacích, ústních 
a písemných prohlášeních, uměleckých dílech a sdělovacích prostředcích.


