
 

Ден срещу хомофобията: ЕП разисква
преследването на хомосексуални в Чечения
 
В навечерието на Международния ден срещу хомофобията  на 17 май депутатите
обсъдиха в пленарен дебат преследването на хомосексуални мъже в Чечения.
 
Депутатите потърсиха информация от Комисията и Съвета за отвличането и
задържането на над 100 хомосексуални мъже и убийството на поне трима души в
Чечения, част от Руската федерация. В резолюция по темата, приета на 18 май,
Парламентът призовава чеченските и руските власти да работят за равенство и
недопускане на дискриминация на граждани. 
 
Освен това Парламентът обсъди прилагането на приетите от Съвета през 2013 г.
насоки за подкрепа на човешките права на лесбийките, гейовете, бисексуалните,
трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), както и за това какви мерки може да
вземе ЕС срещу нарушения на тези права.
 
ЕС подкрепя принципа, че хората с различна сексуална ориентация не могат да бъдат
лишавани от техните човешки права. Европейският парламент е приел редица
резолюции и доклади относно проблема с хомофобията, защитата на правата на
интерсексуалните лица и нуждата от специална стратегия на ЕС относно правата на
ЛГБТИ хората.
 
Заместник-председателката на ЕП Улрике Луначек (Зелени/ЕСА, Австрия) заяви: „Ние
сме възприемани и уважавани като континента, на който е постигнато най-много (за
правата на ЛГБТИ хората - бел.ред.) и то в не много лесна ситуация: ние сме имали и
все още имаме много католически, много консервативни правителства. Но се
възприема, че ние сме постигнали много, и Европейският парламент е най-активната
част от това“.
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Допълнителна информация
Гледайте пленарното заседание
Материал на Изследователската служба на ЕП за правата на ЛГБТИ хората в ЕС (2016
г.)
Резолюция на ЕП за пътната карта срещу хомофобията (февруари 2014 г.)
Неофициална група в ЕП за подкрепа на правата на ЛГБТИ хората
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0231+0+DOC+XML+V0//BG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/bg/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582031/EPRS_BRI(2016)582031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582031/EPRS_BRI(2016)582031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582031/EPRS_BRI(2016)582031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582031/EPRS_BRI(2016)582031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.lgbt-ep.eu/


Да лъжеш или да умреш: ЕП изразява опасения за правата нахомосексуалните мъже в Чечения
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/to-lie-or-die-eu-lawmakers-voice-concern-over-gay-rights-in-chechnya
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