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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de se cumprir e garantir o princípio da igualdade entre as pessoas, 
independentemente do género, raça ou orientação sexual;

2. Convida os Estados-Membros a velarem por que as pessoas lésbicas, gay, bissexuais e 
transexuais (LGBT) sejam protegidas dos discursos de ódio e da violência homófoba, e 
que os parceiros do mesmo sexo gozem do mesmo respeito, da mesma dignidade e da 
mesma proteção que o resto da sociedade; destaca a necessidade de se organizarem 
campanhas de sensibilização, a nível nacional e europeu, relativas aos direitos das pessoas 
LGBT;

3. Realça a necessidade de se promoverem políticas e práticas que visem a luta contra a 
discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de género e de se 
promoverem políticas que fomentem a diversidade no local de trabalho, em conjunto com 
iniciativas que incentivem a inclusão e o respeito plenos dos funcionários LGBT no 
ambiente de trabalho;

4. Sublinha a necessidade de, no ensino e na formação de profissionais de assistência social e 
de cuidados de saúde, se salientar a importância do respeito da dignidade das pessoas 
LGBT, bem como das suas necessidades e escolhas no domínio dos cuidados de saúde 
específicos;

5. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas para promover a inclusão e o respeito das 
pessoas LGBT nas escolas e a fomentarem o conhecimento objetivo sobre questões 
relacionadas com a orientação sexual e a identidade de género nas escolas e noutros outros 
estabelecimentos de ensino;

6. Salienta a necessidade de se reconhecerem os direitos parentais dos pais do mesmo sexo, 
individual ou conjuntamente, em particular os direitos de guarda ou de custódia sem 
discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de género; realça que os 
direitos parentais dos transgéneros devem continuar a ser respeitados após o 
reconhecimento jurídico do género com que a pessoa se identifica;

7. Destaca a necessidade de se respeitar, na prática, o direito à liberdade de expressão, 
através da salvaguarda da possibilidade de se receber ou transmitir informação sobre 
questões relacionadas com a orientação sexual e a identidade de género em qualquer canal 
de comunicação, como na imprensa, em publicações, em declarações orais ou escritas, na 
arte e nos órgãos de comunicação social.


