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Έκθεση A7-0009/2014 

Ulrike Lunacek 

Χάρτης πορείας της ΕΕ κατά της οµοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου 

(2013/2183(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγρ. 4 του Κανονισµού) για την αντικατάσταση 

της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0009/2014 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της 

οµοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας 

φύλου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ειδικότερα το άρθρο 21, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στις αξίες του σεβασµού προς 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου και του σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και των 

δράσεών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταπολεµήσει κάθε διάκριση λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας 

αναπηρίας, ή τρόπου ζωής· 

1. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους αρµόδιους οργανισµούς να 

εργασθούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, υπέρ της πλήρους 

εξασφάλισης του συνόλου των θεµελιωδών δικαιωµάτων για όλους τους πολίτες· 

2. Καλεί τα κράτη µέλη και τους αρµόσιους οργανισµούς να εργασθούν για την τήρηση 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων και να εξασφαλίσουν την ισορροπία µεταξύ του 

δικαιώµατος στις ίσες ευκαιρίες και τα άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα· 
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3. αναθέτει στον Πρόεδρο να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και τις κυβερνήσεις των κρατών µελών. 

Or. fr 

 

 


