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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az emberek közötti, a nemüktől, fajuktól vagy 
szexuális irányultságuktól független egyenlőség elvét, és annak meg kell felelni;

2. felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű (LMBT) személyek védelmet élvezzenek a homofób gyűlöletbeszéddel és az 
erőszakkal szemben, valamint hogy az azonos nemű partnerek ugyanolyan tiszteletben, 
méltóságban és védelemben élhessenek, mint a társadalom többi tagja; hangsúlyozza 
nemzeti és európai szintű tudatosító kampányok szervezésének szükségességét az LMBT-
személyek jogait illetően;

3. kiemeli, hogy népszerűsíteni kell a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet célzó szakpolitikákat és gyakorlatokat, a 
munkahelyi sokszínűséget erősítő szakpolitikákat, valamint az LMBT-személyzet 
munkahelyi környezetbe való teljes befogadását és tiszteletét elősegítő 
kezdeményezéseket;

4. kiemeli, hogy a szociális és egészségügyi szakemberek oktatása és képzése során 
hangsúlyt kell fektetni az LMBT-személyek méltósága, illetve egyedi egészségügyi 
szükségleteik és választásaik tiszteletben tartásának fontosságára;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az LMBT-személyek iránti tisztelet, 
illetve iskolai befogadásuk elősegítése érdekében, valamint hogy erősödjön a szexuális 
irányultságot és a nemi identitást érintő kérdésekkel kapcsolatos objektív tudás az 
iskolákban és az egyéb oktatási létesítményekben;

6. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni az azonos nemű szülők szülői jogait, egyénileg vagy 
együttesen, beleértve a gyámsághoz és a felügyelethez való jogot is, a szexuális 
irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetéstől mentesen; 
kihangsúlyozza, hogy a transznemű személyek szülői jogait az általuk választott nem 
hivatalos elismerése után is tiszteletben kell tartani;

7. kiemeli, hogy a gyakorlatban is tiszteletben kell tartani a véleménynyilvánítás 
szabadságához való jogot azáltal, hogy megvédjük a szexuális irányultsághoz és a nemi 
identitáshoz kapcsolódó kérdésekről szóló információkhoz való jutás és azok 
megosztásának lehetőségét bármilyen formában, például a sajtó, kiadványok, szóbeli és 
írásos nyilatkozatok, a művészetek és a média révén.


