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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. rõhutab vajadust järgida inimestevahelise võrdõiguslikkuse põhimõtet, olenemata nende 
soost, rassist või seksuaalsest sättumusest, ning tagada selle täitmine;

2. kutsub liikmesriike üles kaitsma homo-, bi- ja transseksuaale (LGBT) homofoobsete, 
vihkamist õhutavate avalduste ja vägivalla eest ning tagama samasoolistele partneritele 
samasugust austust, väärikust ja kaitset nagu ülejäänud ühiskonnale; rõhutab vajadust 
korraldada teadlikkust tõstvaid LGBT-inimeste õigusi käsitlevaid kampaaniaid nii 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil;

3. rõhutab, et tuleb toetada poliitikasuundi ja tavasid, mille eesmärk on võidelda seksuaalse 
sättumuse ja soolise identiteedi põhise diskrimineerimise vastu, ja soodustada 
mitmekesisuse toetamist töökohal algatustega, millega julgustatakse LGBT-töötajate 
austamist ja täielikku kaasamist töökeskkonda;

4. rõhutab vajadust juhtida sotsiaal- ja tervishoiutöötajate koolitamisel tähelepanu nii LGBT-
inimeste väärika kohtlemise olulisusele kui ka nende tervisehoiuga seotud erivajadustele 
ja valikutele;

5. kutsub liikmesriike üles tegutsema selle nimel, et koolides näidataks LGBT-inimeste vastu 
üles austust ja kaasataks neid, ning selle nimel, et koolides ja teistes haridusasutustes 
jagataks seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga seotud probleemide kohta 
objektiivset teavet;

6. rõhutab vajadust tunnustada samasooliste vanemate vanemaõigusi (üksikult või koos), 
sealhulgas ka hooldus- ja eestkosteõigust, ilma seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi põhise diskrimineerimiseta; rõhutab, et transseksuaalsete isikute vanemaõigusi 
tuleks tunnustada ka pärast nende eelistatud soo õiguslikku tunnustamist;

7. rõhutab, et tuleb järgida õigust sõnavabadusele, tagades võimaluse saada ja jagada teavet 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga seotud teemadel igas väljendusvormis, nagu 
ajakirjandus, trükised, suulised ja kirjalikud seisukohavõtud, kunst ning meedia.


