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Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę przestrzegania i ochrony zasady równości ludzi bez względu na ich 
płeć, rasę lub orientację seksualną;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i 
transpłciowym (LGBT) ochrony przed homofobicznym językiem nienawiści i przemocą 
oraz do zadbania o to, aby partnerom tej samej płci zapewniono taki sam szacunek, 
poszanowanie godności i ochronę jak reszcie społeczeństwa; podkreśla potrzebę 
organizowania na szczeblu krajowym i europejskim kampanii informacyjnych na temat 
praw LGBT;

3. podkreśla potrzebę propagowania strategii politycznych i praktyk mających na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość 
płciową, a także strategii politycznych wspierających różnorodność w miejscu pracy, wraz 
z inicjatywami sprzyjającymi pełnemu włączeniu i poszanowaniu pracowników LGBT w 
środowisku pracy;

4. podkreśla potrzebę podkreślania w kształceniu i szkoleniu zawodowym pracowników 
opieki społecznej i służby zdrowia znaczenia poszanowania godności LGBT, a także ich 
specyficznych potrzeb i wyborów w zakresie opieki zdrowotnej;

5. wzywa państwa członkowskie do podejmowania działań propagujących poszanowanie i 
integrację LGBT w szkołach oraz do wspierania upowszechniania w szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych obiektywnej wiedzy na temat problematyki orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej;

6. podkreśla potrzebę uznania praw rodzicielskich rodziców tej samej płci, indywidualnie 
lub wspólnie, w tym ich praw do opieki i pieczy nad dzieckiem, unikając dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; podkreśla, że należy w 
dalszym ciągu przestrzegać praw rodzicielskich osób transpłciowych po prawnym uznaniu 
ich preferowanej płci;

7. podkreśla potrzebę przestrzegania w praktyce prawa wolności wypowiedzi przez 
zapewnienie możliwości otrzymywania i przekazywania informacji na temat kwestii 
związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową w dowolnej formie, na przykład 
za pośrednictwem prasy, publikacji, oświadczeń ustnych i pisemnych, sztuki i środków 
masowego przekazu.


