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Πρόταση ψηφίσματος B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία αντιμετωπίζουν 
συστηματικές διακρίσεις, αυτό αποτελεί 
επίσης πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
ελάχιστη έως μηδενική πρόοδο όσον 
αφορά την άμβλυνση των συνεχιζόμενων 
διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ και της 
παρενόχλησης αυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δημόσιες διακρίσεις, η ρητορική 
μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να επικρατούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι επιθέσεις αυτές παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και 
ότι η απόκριση των δημόσιων αρχών πολύ 
συχνά παραμένει ανεπαρκής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι 
ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό 
διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής, 
μεταξύ άλλων στην εργασία και στο 
σχολείο, και υψηλό ποσοστό σωματικών, 
συναισθηματικών και σεξουαλικών 
επιθέσεων, τόσο εντός όσο και εκτός 
Διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί σε 
ανησυχητικό ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ 
των νέων ΛΟΑΤΚΙ12, και ιδίως μεταξύ των 
νέων τρανς ατόμων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
κράτη μέλη έχουν κατά το παρελθόν 
επιβάλει διακρίσεις και διώξεις κατά των 
ΛΟΑΔΜ μέσω νόμων και πολιτικών που 
εισάγουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι χιλιάδες άτομα ΛΟΑΔΜ 
συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και έχασαν 
τη ζωή τους σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι ΛΟΑΤΚΙ 
στην Πολωνία αντιμετωπίζουν 
συστηματικές διακρίσεις, αυτό αποτελεί 
επίσης πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
ελάχιστη έως μηδενική πρόοδο όσον 
αφορά την άμβλυνση των συνεχιζόμενων 
διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ και της 
παρενόχλησης αυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δημόσιες διακρίσεις, η ρητορική 
μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να επικρατούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι επιθέσεις αυτές παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και 
ότι η απόκριση των δημόσιων αρχών πολύ 
συχνά παραμένει ανεπαρκής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι 
ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό 
διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής, 
μεταξύ άλλων στην εργασία και στο 
σχολείο, και υψηλό ποσοστό σωματικών, 
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συναισθηματικών και σεξουαλικών 
επιθέσεων, τόσο εντός όσο και εκτός 
Διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί σε 
ανησυχητικό ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ 
των νέων ΛΟΑΤΚΙ12, και ιδίως μεταξύ των 
νέων τρανς ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν 
επικαιροποιήσει τη νομοθεσία τους ώστε 
να γίνει πολυδεκτικότερη σε σχέση με τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι υπάρχουν αρκετά νομοθετικά 
κενά που απαιτούν πολιτική βούληση και 
δέσμευση από τους εθνικούς νομοθέτες 
προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική 
ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ·

_______________________ _______________________
12 A long way to go for LGBTI equality (Η 
απόσταση μέχρι την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
είναι μεγάλη), FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf· 
Έκθεση 2020 Rainbow Europe, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020

12 A long way to go for LGBTI equality (Η 
απόσταση μέχρι την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
είναι μεγάλη), FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf· 
Έκθεση 2020 Rainbow Europe, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 
εμφανίστηκαν πρωτοβουλίες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κίνημα 
MeTooGay για την καταγγελία της 
σεξουαλικής κακοποίησης εντός της 
κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Guillaume Tran Thanh, 
φοιτητής που ξεκίνησε αυτή την 
εκδήλωση της ελευθερίας της έκφρασης, 
τερμάτισε λίγο αργότερα τη ζωή του, υπό 
υπερβολική πίεση μετά την καταγγελία 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
τραγωδία εγείρει ερωτήματα σχετικά με 
τις ελλείψεις όσον αφορά τη στήριξη των 
θυμάτων σεξουαλικής βίας·

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τους ΛΟΑΤΚΙ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις και η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ 
από την αστυνομία εξακολουθούν να 
αποτελούν πρόβλημα στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς επαρκή 
κατάρτιση, η αστυνομία μπορεί να 
αποθαρρύνει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ από την 
καταγγελία περιστατικών βίας και 
διακρίσεων εις βάρος τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί 
μείζον εμπόδιο για την αποτελεσματική 
ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές 
επιβολής του νόμου συμβάλλουν στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση 
μεροληπτικών πρακτικών και 
εγκλημάτων μίσους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει να 
διερευνώνται πλήρως, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κίνητρα μεροληψίας και, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να διώκονται 
δεόντως·

Or. en


