
1125350.EL PE 540.967 

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000039/2017 

προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος) 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri 
εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala 
εξ ονόματος της Ομάδας 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 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Marietje Schaake 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Ian Duncan 
εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Θέμα: VP/HR - Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε 
ό,τι  αφορά την δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία 
(Ρωσσία)  

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ προβλέπουν μια προ-ορατική προσέγγιση 
για της αντιπροσωπείες ΕΕ, καθώς και για τις εθνικές πρεσβείες των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ.     

Η Novaya Gazeta, ρωσσική εφημερίδα, έγραψε πρόσφατα ότι τουλάχιστον 100 άνδρες κρατήθηκαν σε 
ανεπίσημες φυλακές στην Τσετσενία βάσει υποψίας ότι ήταν ομοφυλόφιλοι και υπέστησαν οδυνηρά 
βασανιστήρια και ταπεινώσεις.  Τουλάχιστον τρεις βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.  
Πολλοί παραμένουν φυλακισμένοι και υφίστανται βασανιστήρια και απάνθρωπη συμπεριφορά σε 
τρομακτικές συνθήκες.   Οι περιφερειακές αρχές απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς και με τις 
απαντήσεις τους υποδαύλισαν περαιτέρω το μίσος εις βάρος όσων θεωρούνται ομοφυλόφιλοι. Οι 
εθνικές ρωσσικές αρχές εξακολουθούν να γνοούν τα γεγονότα αυτά. 

Προσφάτως, το νομικό καθεστώς και/ή η πραγματικότητα που βιώνουν οι ΛΟΑΔΜ επιδεινώθηκαν 
αισθητά και σε διάφορες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και στη Νιγηρία, στην Ουγκάντα, στην 
Αίγυπτο, στο Τσαντ και στην Ινδονησία.      

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΥΕΔ στην συγκεκριμένη περίπτωση της Τσετσενίας; Έχει ζητηθεί, 
στην πορεία, η γνώμη των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ;   Έχει θέσει η ΕΥΕΔ το ζήτημα ενώπιον των 
αρμοδίων ρωσσικών αρχών ώστε να διασφαλιστεί η νομική και φυσική προστασία των θυμάτων, 
καθώς και των μαχητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων που επέσυραν την 
προσοχή στο ζήτημα;     

Τι πράττει η ΕΥΕΔ ώστε να εξασφαλίσει την έμπρακτη εφαρμογή, με συνεκτικό και συνεπή τρόπο, των 
κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ στις διάφορες χώρες;    
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