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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beklemtoont dat het gelijkbeginsel nageleefd en gewaarborgd moet worden, ongeacht 
geslacht, ras of seksuele gerichtheid van mensen;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transseksuelen (LGBT'ers) beschermd worden tegen homofobe haatdragende taal en 
gewelddaden, en erop toe te zien dat partners van hetzelfde geslacht evenveel respect, 
waardigheid en bescherming genieten als de rest van de samenleving; wijst erop dat er 
nationale en Europese bewustmakingscampagnes over de rechten van LGBT'ers 
georganiseerd moeten worden;

3. pleit voor beleid en actie ter bestrijding van discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit en stelt dat er een beleid moet komen om diversiteit op het 
werk te bevorderen, tezamen met initiatieven voor volledige integratie van en respect voor 
LGBT'ers in de werkomgeving;

4. bepleit dat er in de opleiding van sociaal werkers en werkers in de gezondheidszorg 
gewezen wordt op het belang van eerbiediging van de waardigheid van LGBT'ers en hun 
specifieke zorgbehoeften en -keuzen;

5. verzoekt de lidstaten werk te maken van de bevordering van respect voor en integratie van 
LGBT'ers in het onderwijs en van de verbreiding van objectieve kennis over seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit op scholen en in andere leersituaties;

6. pleit voor erkenning van de ouderlijke rechten van ouders van gelijk geslacht, zowel 
individueel als gezamenlijk, met inbegrip van hun recht om voogdij of ouderlijk gezag uit 
te oefenen zonder discriminatie op grond van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit; 
beklemtoont dat de ouderlijke rechten van transgenders ook na de wettelijke erkenning 
van hun voorkeursgeslacht moeten blijven gelden;

7. beklemtoont dat de vrijheid van meningsuiting in de praktijk geëerbiedigd moet worden 
door waarborging van de mogelijkheden voor het ontvangen en verspreiden van 
informatie over seksuele gerichtheid en genderidentiteit in welke vorm dan ook: via de 
pers, in publicaties, mondelinge en schriftelijke verklaringen en kunstuitingen en via de 
media.


