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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη για τήρηση και διασφάλιση της αρχής της ισότητας ανάμεσα στους 
ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την προστασία των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) από τις ομοφοβικές εκφράσεις μίσους και την 
άσκηση βίας σε βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι ιδίου φύλου 
απολαύουν του ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· 
τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές και πρακτικές με στόχο να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, 
καθώς και να προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση της πολυμορφίας στον χώρο 
εργασίας, παράλληλα με πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης 
και του σεβασμού του προσωπικού ΛΟΑΔ στον χώρο εργασίας·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση, κατά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ιατρικής 
περίθαλψης, στη σημασία που έχει ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔ, καθώς και 
στις ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη·

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον σεβασμό και 
την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔ στο σχολείο και να προωθήσουν τη διάδοση αντικειμενικών 
γνώσεων σε θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 
του φύλου στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης των γονικών δικαιωμάτων των γονέων ιδίου 
φύλου, μεμονωμένα ή από κοινού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κηδεμονίας 
και επιμέλειας χωρίς να υπόκεινται διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού 
τους ή της ταυτότητας του φύλου τους· τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται 
σεβαστά τα γονικά δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων μετά από τη νομική αναγνώριση 
του φύλου προτίμησής τους·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης στην 
πράξη, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα λήψης και διάδοσης πληροφοριών σε θέματα 
σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου σε 
οποιαδήποτε μορφή έκφρασης, όπως ο Τύπος, οι δημοσιεύσεις, οι προφορικές και 
γραπτές δηλώσεις, οι τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης.


