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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ir nepieciešams ievērot vienlīdzības principu un nodrošināt to cilvēku vidū 
neatkarīgi no viņu dzimuma, rases vai dzimumorientācijas;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas (LGBT) tiek 
pasargāti no homofobiskiem naidīgiem izteikumiem un vardarbības un panākt, ka pret 
viena dzimuma partneriem izrāda tādu pašu cieņu kā pret pārējo sabiedrību un nodrošina 
viņiem tāda paša līmeņa aizsardzību; uzsver, ka ir nepieciešams valsts un Eiropas līmenī 
organizēt izpratnes veicināšanas kampaņas par LGBT tiesībām;

3. uzsver, ka ir nepieciešams veicināt politiku un praksi, kuru mērķis ir novērst 
diskrimināciju dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, un politiku, kas sekmē 
daudzveidību darbavietā, kā arī iniciatīvas, kas veicina LGBT pilnīgu iekļaušanu darba 
vidē un cieņu pret viņiem;

4. norāda — sociālās jomas un veselības aprūpes profesionāļu izglītībā un apmācībā ir 
nepieciešams uzsvērt, ka ir svarīgi izturēties ar cieņu pret LGBT, kā arī ņemt vērā viņu 
īpašās vajadzības un izvēli veselības aprūpē;

5. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu cieņu pret LGBT skolā un viņu 
iekļaušanu tajā, kā arī skolās un citās izglītības iestādēs sekmēt objektīvas zināšanas par 
jautājumiem saistībā ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti;

6. uzsver, ka ir jāatzīst viena dzimuma vecāku tiesības (individuāli vai kopā), tostarp viņu 
tiesības uz aizbildnību un aizgādību, nediskriminējot viņus dzimumorientācijas vai 
dzimumidentitātes dēļ; uzsver, ka transpersonu vecāku tiesības būtu jāievēro arī pēc tam, 
kad ir likumīgi atzīts viņu izvēlētais dzimums;

7. uzsver, ka praksē ir jāievēro tiesības uz vārda brīvību, nodrošinot iespēju jebkādā veidā 
saņemt un sniegt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumorientāciju un 
dzimumidentitāti, piemēram, presē, publikācijās, mutiskos un rakstiskos paziņojumos, 
mākslā un plašsaziņas līdzekļos.


