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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea de a respecta și de a asigura principiul egalității între oameni , 
indiferent de sex , rasă sau orientare sexuală;

2. invită statele membre să se asigure că persoanele lesbiene, gay , bisexuale și transgender 
(LGBT) beneficiază de protecție împotriva discursurilor și a violenței homofobe și să 
garanteze faptul că partenerii de același sex se bucură de același respect, aceeași demnitate 
și protecție ca și restul societății; subliniază că trebuie să organizeze campanii de 
conștientizare la nivel național și european în ceea ce privește drepturile persoanelor 
LGBT;

3. subliniază necesitatea de a promova politicile și practicile orientate spre combaterea 
discriminării pe criterii de orientare sexuală sau identitate de gen și de a promova politici 
de stimulare a diversității la locul de muncă, alături de inițiative care să încurajeze 
incluziunea deplină și respectul față de personalul LGBT la locul de muncă;

4. subliniază în educația și în pregătirea celor care lucrează în asistența socială și în 
domeniul sănătății trebuie pus accent pe importanța respectării demnității persoanelor 
LGBT , precum și a nevoilor lor specifice și a opțiunilor în materie de îngrijire a sănătății;

5. invită statele membre să adopte măsuri ce promovează respectul pentru persoanele LGBT 
și incluziunea acestora în școli și încurajează cunoașterea obiectivă a aspectelor referitoare 
la orientarea sexuală și identitatea de gen în școli și alte medii educaționale;

6. subliniază necesitatea de a recunoaște drepturile părintești ale părinților de același sex, 
individual sau în comun, inclusiv a drepturilor de tutelă și custodie, fără discriminare pe 
motive de orientare sexuală sau identitate de gen; subliniază că drepturile părintești ale 
persoanelor transgender ar trebui să fie respectate în continuare după recunoașterea legală 
genului pe care aceștia îl preferă;

7. subliniază necesitatea de a respecta în practică dreptul la libertatea de exprimare prin 
garantarea posibilității de primi și comunica informații cu privire la aspectele legate de 
orientarea sexuală și identitatea de gen în orice formă de exprimare, precum presă, 
publicații, declarații orale și scrise, în arte și în mass-media.


