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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm konformità ma' u jiġi żgurat il-prinċipju tal-inugwaljanza 
bejn in-nies, irrispettivament mill-ġeneru, razza jew orjentazzjoni sesswali tagħhom;

2. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali u 
transġeneri (LGBT) ikunu mħarsa mid-diskors ta' mibegħda omofobika u mill-vjolenza u 
li s-sħab tal-istess sess igawdu l-istess rispett, dinjità u protezzjoni bħall-bqija tas-soċjetà; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu organizzati kampanji ta' sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali u 
Ewropew rigward id-drittijiet ta' persuni LGBT;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi politiki u prattiki mmirati lejn il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, u li jiġu 
promossi politiki li jkattru d-diversità fil-post tax-xogħol, flimkien ma' inizjattivi li jħeġġu 
l-inklużjoni sħiħa u r-rispett għall-persunal LGBT fl-ambjent tax-xogħol;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li fl-edukazzjoni u t-taħriġ ta' professjonisti tal-kura soċjali u tas-saħħa, 
tiġi enfasizzata l-importanza tar-rispett għad-dinjità tal-persuni LGBT, kif ukoll il-ħtiġijiet 
u l-għażliet speċifiċi fil-kura tas-saħħa tagħhom;

5. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni biex jippromwovu r-rispett għal u l-inklużjoni 
ta' persuni LGBT l-iskola u jkattru għarfien oġġettiv dwar kwistjonijiet rigward l-
orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fl-iskejjel u f'sitwazzjonijiet edukattivi 
oħrajn;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti d-drittijiet parentali ta' ġenituri tal-istess sess, 
individwalment jew konġuntament, inklużi d-drittijiet tagħhom ta' kurazija u kustodja 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru 
tagħhom; jenfasizza li d-drittijiet parentali ta' persuni transġeneri għandhom jibqgħu jiġu 
rrispettati wara r-rikonoxximent ġuridiku tas-sess preferut tagħhom;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat id-dritt tal-libertà tal-espressjoni fil-prattika billi tiġi 
salvagwardata l-possibbiltà li jsir skambju ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet marbuta 
mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fi kwalunkwe forma ta' espressjoni 
bħall-istampa, il-pubblikazzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet orali u bil-miktub, l-arti u l-midja.


