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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu dodržiavať a zaistiť zásadu rovnosti všetkých ľudí nezávisle od ich 
pohlavia, rasy či sexuálnej orientácie;

2. vzýva členské štáty, aby zaručili ochranu homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb 
pred homofóbnymi nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, aby partneri rovnakého 
pohlavia mali rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako zvyšok spoločnosti; zdôrazňuje, 
že je potrebné na vnútroštátnej a európskej úrovni zorganizovať osvetové kampane v 
oblasti práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb;

3. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať politiky a postupy zamerané na boj proti 
diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity a presadzovať politiky na 
posilnenie rozmanitosti na pracovisku spolu s iniciatívami, ktoré budú povzbudzovať 
úplné začlenenie homosexuálnych, bisexuálnych a transrodových zamestnancov 
do pracovného prostredia, ako aj rešpekt voči nim;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vo vzdelávaní a odbornej príprave sociálnych pracovníkov 
a zdravotníkov zdôrazniť, že je dôležité rešpektovať dôstojnosť homosexuálov, bisexuálov 
a transrodových osôb, ako aj ich osobitné potreby a rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti;

5. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na podporu rešpektu voči 
homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám a na ich integráciu na školách, ako aj 
na rozšírenie objektívnych vedomostí o otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie 
a rodovej identity na školách a v iných vzdelávacích prostrediach;

6. zdôrazňuje, že je potrebné uznať rodičom rovnakého pohlavia, jednotlivo alebo spoločne, 
rodičovské práva vrátane ich práv na poručníctvo a opatrovníctvo, a to bez diskriminácie 
na základe ich sexuálnej orientácie či rodovej identity; zdôrazňuje, že rodičovské práva 
transrodových osôb by sa mali naďalej dodržiavať aj po právnom uznaní ich zvoleného 
pohlavia;

7. zdôrazňuje, že je potrebné v praxi dodržiavať právo na slobodu prejavu tým, že sa bude 
chrániť možnosť akoukoľvek formou prejavu prijímať a ďalej odovzdávať informácie 
o otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity, napríklad 
prostredníctvom tlače, publikácií, ústnych a písomných vyhlásení, umenia a médií.


