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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba upoštevati in zagotavljati načelo enakosti med ljudmi, ne glede na 
njihov spol, raso ali spolno usmerjenost;

2. poziva države članice, naj lezbijkam, gejem, biseksualcem in transspolnim osebam 
(LGBT) zagotovijo varstvo pred homofobnim sovražnim govorom in nasiljem ter 
zagotovijo, da bodo istospolni partnerji deležni enakega spoštovanja, dostojanstva in 
varstva kot drugi člani družbe; poudarja, da je treba na nacionalni in evropski ravni 
organizirati kampanje za ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb LGBT;

3. poudarja, da je treba spodbujati politike in prakse za boj proti diskriminaciji na podlagi 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete ter politike za večjo raznolikost na delovnem 
mestu, skupaj s pobudami v prid spoštovanju osebja LGBT in njegovo popolno
vključenostjo v delovno okolje;

4. poudarja, da je treba pri izobraževanju in usposabljanju socialnih in zdravstvenih delavcev 
poudariti, da je pomembno spoštovati dostojanstvo oseb LGBT, njihove posebne potrebe 
v zdravstvenem varstvu ter osebno izbiro;

5. poziva države članice, naj z ukrepi spodbujajo spoštovanje in vključevanje oseb LGBT v 
šoli ter v vseh izobraževalnih ustanovah širijo objektivne informacije v zvezi s spolno 
usmerjenostjo in spolno identiteto;

6. poudarja, da je treba priznati starševske pravice istospolnih staršev, tako posameznikov 
kot parov, vključno z njihovimi pravicami do skrbništva ter varstva in vzgoje brez 
diskriminacije na podlagi njihove spolne usmeritve ali spolne identitete; poudarja, da bi 
bilo treba starševske pravice transspolnih oseb spoštovati tudi po pravnem priznanju 
izbranega spola;

7. poudarja, da je treba pravico do svobodnega izražanja spoštovati tudi v praksi, in sicer z 
zagotovljeno možnostjo prejemanja in širjenja informacij o vprašanjih, povezanih s spolno 
usmeritvijo in spolno identiteto v vseh oblikah izražanja, kot so javna občila, publikacije, 
ustne in pisne izjave, umetnost in drugi mediji.


