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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad būtina laikytis žmonių lygybės principo ir jį garantuoti, nesvarbu, kokia 
žmogaus lytis, rasė ar seksualinė orientacija;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys 
būtų apsaugoti nuo homofobiją kurstančių pareiškimų ir smurto ir kad tos pačios lyties 
partneriams būtų rodoma tokia pati pagarba, jie galėtų jaustis taip pat oriai ir gauti tokią 
pačią apsaugą, kaip ir likusi visuomenės dalis; pabrėžia, kad reikia nacionaliniu ir ES 
lygmenimis rengti informuotumo didinimo kampanijas apie lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
translyčių asmenų teises;

3. pabrėžia, kad būtina remti politiką ir praktiką, kurių tikslas – kovoti su diskriminacija dėl 
seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, ir remti politiką, kuria siekiama sudaryti 
sąlygas įvairovei darbo vietoje, ir iniciatyvas, kuriomis skatinama visapusiška lesbiečių, 
gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų integracija darbo vietoje ir pagarba jiems;

4. pabrėžia, kad reikia akcentuoti socialinių reikalų ir sveikatos priežiūros specialistų 
ugdymo ir mokymo sistemose, jog svarbu gerbti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų orumą ir atsižvelgti į jų specialiuosius poreikius sveikatos priežiūros srityje bei jų 
pasirinkimą šiuo klausimu;

5. ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant skatinti pagarbą lesbietėms, gėjams, 
biseksualiems ir translyčiams asmenims ir jų integraciją į mokyklas ir sudaryti sąlygas 
mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose suteikti objektyvias žinias su seksualine orientacija 
ir lytine tapatybe susijusiais klausimais;

6. pabrėžia, kad būtina pripažinti tos pačios lyties asmenų tėvystės teises (atskirai arba 
kartu), įskaitant jų globos ir rūpybos teises, nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės; pabrėžia, kad teisiškai pripažinus translyčių asmenų pasirinktą lytį 
turėtų būti ir toliau paisoma jų tėvystės teisių;

7. pabrėžia, kad būtina praktiškai paisyti teisės į saviraiškos laisvę: išsaugoti galimybę gauti 
ir suteikti informaciją su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusiais klausimais bet 
kokia išraiškos forma, pvz., per spaudą, leidinius, žodinius ir raštiškus pareiškimus, meną 
ir žiniasklaidą.


