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Ogłoszenie UE strefą wolności osób LGBTIQ

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że choć osoby 
LGBTIQ w Polsce są systematycznie 
dyskryminowane, jest to również problem 
występujący w całej UE, a postępy w 
zmniejszaniu utrzymującej się 
dyskryminacji i nękania osób LGBTIQ są 
niewielkie lub żadne; mając na uwadze, że 
publiczna dyskryminacja, nawoływanie do 
nienawiści i przestępstwa z nienawiści 
wobec osób LGBTIQ są nadal powszechne 
w całej UE; mając na uwadze, że ataki te 
naruszają prawa podstawowe osób 
LGBTIQ, a reakcje organów publicznych 
zbyt często pozostają niewystarczające; 
mając na uwadze, że osoby LGBTIQ we 
wszystkich państwach członkowskich 
nadal spotykają się z wyższym poziomem 
dyskryminacji we wszystkich dziedzinach 
życia, w tym w pracy i w szkole, a także z 
częstym występowaniem ataków 
fizycznych, emocjonalnych i seksualnych, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, co 
prowadzi do niepokojącego wskaźnika 
samobójstw wśród młodych osób 
LGBTIQ12, a zwłaszcza wśród młodych 
osób transpłciowych;

_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality 
[Daleka droga do równości osób LGBTI], 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_

O. mając na uwadze, że wiele państw 
członkowskich w przeszłości 
dyskryminowało i prześladowało osoby 
LGBTIQ za sprawą dyskryminujących 
przepisów i strategii politycznych; mając 
na uwadze, że podczas drugiej wojny 
światowej tysiące osób LGBTIQ zostało 
aresztowanych, uwięzionych i zmarło w 
obozach koncentracyjnych; mając na 
uwadze, że choć osoby LGBTIQ w Polsce 
są systematycznie dyskryminowane, jest to 
również problem występujący w całej UE, 
a postępy w zmniejszaniu utrzymującej się 
dyskryminacji i nękania osób LGBTIQ są 
niewielkie lub żadne; mając na uwadze, że 
publiczna dyskryminacja, nawoływanie do 
nienawiści i przestępstwa z nienawiści 
wobec osób LGBTIQ są nadal powszechne 
w całej UE; mając na uwadze, że ataki te 
naruszają prawa podstawowe osób 
LGBTIQ, a reakcje organów publicznych 
zbyt często pozostają niewystarczające; 
mając na uwadze, że osoby LGBTIQ we 
wszystkich państwach członkowskich 
nadal spotykają się z wyższym poziomem 
dyskryminacji we wszystkich dziedzinach 
życia, w tym w pracy i w szkole, a także z 
częstym występowaniem ataków 
fizycznych, emocjonalnych i seksualnych, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, co 
prowadzi do niepokojącego wskaźnika 
samobójstw wśród młodych osób 
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uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Sprawozdanie Rainbow Europe za 2020 r., 
ILGA-Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

LGBTIQ12, a zwłaszcza wśród młodych 
osób transpłciowych; mając na uwadze, że 
kilka państw członkowskich 
zaktualizowało ustawodawstwo, tak aby 
było ono bardziej inkluzywne względem 
osób LGBTIQ; mając na uwadze, że 
istnieje jednak szereg luk prawnych, które 
wymagają woli politycznej i 
zaangażowania ze strony krajowych 
ustawodawców, aby zapewnić prawdziwą 
równość osób LGBTIQ;
_______________________
12 A long way to go for LGBTI equality 
[Daleka droga do równości osób LGBTI], 
FRA, 2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Sprawozdanie Rainbow Europe za 2020 r., 
ILGA-Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

Or. en

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
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 Pa. mając na uwadze, że w 2021 r. w 
mediach społecznościowych pojawiły się 
inicjatywy takie jak ruch #MeTooGay, 
mające na celu potępienie 
wykorzystywania seksualnego w 
społeczności LGBTIQ; mając na uwadze, 
że Guillaume Tran Thanh – student, który 
zapoczątkował tę manifestację wolności 
słowa – wkrótce potem odebrał sobie życie 
z powodu nadmiernej presji, jakiej był 
poddany po zadenuncjowaniu go w 
mediach społecznościowych; mając na 
uwadze, że taka tragedia rodzi pytania o 
niedostateczne wsparcie ofiar przemocy 
seksualnej;

Or. en
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 Qa. mając na uwadze, że 
dyskryminacja i przemoc wobec osób 
LGBTIQ ze strony policji nadal stanowi 
problem w Unii; mając na uwadze, że 
policja, bez odpowiedniego przeszkolenia, 
może zniechęcać osoby LGBTIQ do 
zgłaszania przypadków przemocy i 
dyskryminacji wobec nich; mając na 
uwadze, że pozostaje to istotną przeszkodą 
na drodze do rzeczywistej równości; mając 
na uwadze, że programy szkoleniowe dla 
organów ścigania pomagają zapobiegać 
praktykom dyskryminacyjnym i 
przestępstwom z nienawiści oraz zwalczać 
je; mając na uwadze, że nawoływanie do 
nienawiści i przestępstwa przeciwko 
osobom LGBTIQ powinny być w pełni 
badane, z uwzględnieniem motywów 
związanych z uprzedzeniami, a w 
stosownych przypadkach powinny być 
należycie ścigane;

Or. en


