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Въпрос с искане за устен отговор O-000039/2017 

до Комисията (зам.-председател / върховeн представител) 
Член 128 от Правилника за дейността 

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri 
от името на групата S&D 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala 
от името на групата Verts/ALE 

Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer 
от името на групата GUE/NGL 

Marietje Schaake 
от името на групата ALDE  

Ian Duncan 
от името на групата ECR 

Относно: VP/HR - Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във 
връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия 

Насоките на ЕС относно ЛГБТИ лицата предписват проактивен подход за делегациите на ЕС и 
националните посолства на държавите членки по отношение на утвърждаването на правата на 
ЛГБТИ лицата.  

Руският вестник „Новая газета“ неотдавна съобщи, че най-малко 100 мъже са били задържани 
в Чечения, Русия, по подозрения в хомосексуализъм и са били подложени на тежки изтезания и 
унижение в неофициални затвори. Според сведенията най-малко трима мъже са били убити. 
Много остават задържани в затвори, където стават жертва на изтезания и нечовешко 
отношение при ужасяващи условия. Регионалните органи отрекоха тези твърдения и реагираха 
посредством подбуждане към още по-голяма омраза срещу (считаните за) хомосексуални лица. 
Националните руски органи продължават да игнорират тези факти. 

В последно време правното положение и/или реалният живот на ЛГБТИ лицата са се влошили 
значително и в редица други държави, включително Нигерия, Уганда, Египет, Чад и Индонезия.  

Какви действия е предприела ЕСВД конкретно в случая с Чечения и проведени ли са 
консултации с организациите на ЛГБТИ лицата в този процес? Повдигна ли ЕСВД този въпрос 
пред съответните руски органи с цел да се гарантира правна и физическа защита за жертвите, 
както и за защитниците на правата на човека и журналистите, които насочиха вниманието към 
този въпрос?  

Какви действия предприема ЕСВД, за да гарантира съгласуваното и последователно прилагане 
на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата в различните държави? 

Внесен: 8.5.2017 
Предаден: 10.5.2017 
Краен срок за отговор: 17.5.2017 


