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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proklamazzjoni tal-UE bħala Żona ta' 
Libertà LGBTIQ
(2021/2557(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2014 u l-politika 
tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tad-9 ta' Marzu 2021 
dwar il-proklamazzjoni tal-UE bħala Żona ta' Libertà LGBTIQ,

– wara li kkunsidra r-Regola 132(2) tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

A. billi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma fost l-aktar postijiet sikuri fid-dinja 
għall-minoranzi sesswali;

B. billi, mil-lat bijoloġiku, iż-żewġ sessi huma meħtieġa għall-prokreazzjoni tal-bnedmin;

1. Jikkundanna kull forma ta' vjolenza jew diskriminazzjoni kontra persuni abbażi tas-sess 
jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom;

2. Ifakkar li l-politiki u l-leġiżlazzjoni dwar iż-żwieġ u l-paternità jiddependu 
esklużivament mis-sovranità tal-Istati Membri, u għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri biex josservaw b'mod rigoruż il-kompetenzi nazzjonali fl-oqsma tas-
saħħa u l-liġi tal-familja;

3. Jikkundanna kull diskors illegali li jinvoka diskriminazzjoni, mibegħda jew vjolenza 
kontra kwalunkwe persuna jew persuni;

4. Ifakkar fl-importanza tal-libertà ta' espressjoni, kif ukoll il-libertà taċ-ċittadini u tar-
rappreżentanti tagħhom li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom f'dibattiti dwar iż-żwieġ bejn 
persuni tal-istess sess jew it-teorija tal-ġeneru; jenfasizza li oppożizzjoni politika 
paċifika għal dikjarazzjonijiet magħmula minn naħa waħda f'dawn id-dibattiti bl-ebda 
mod ma tista' titqies bħala omofobija; jiddispjaċih li l-proponenti ta' ċerti fehmiet spiss 
ifittxu li jiċċensuraw jew jikkriminalizzaw l-avversarji tagħhom aktar milli jiddibattu l-
ideat;

1 ĠU C 399, 24.11.2017, p. 151.
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5. Jikkundanna l-ħsara li saret lill-isport, b'mod partikolari lin-nisa li jipparteċipaw f'ċerti 
sports, meta persuni transġeneri jitħallew jikkompetu kontra n-nisa;

6. Ifakkar fil-kundanna tal-prattika tal-maternità surrogata fil-paragrafu 115 tar-
riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Annwali tal-2014 dwar ir-
Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-
politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, minħabba li din timmina d-dinjità umana 
tal-mara peress li ġisimha u l-funzjonijiet riproduttivi tagħha jintużaw bħala merkanzija, 
u jqis li l-prattika ta' ġestazzjoni surrogata li tinvolvi l-isfruttament riproduttiv u l-użu 
tal-ġisem tal-bniedem għal gwadann finanzjarju jew ta' tip ieħor, b'mod partikolari fil-
każ ta' nisa vulnerabbli f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, għandha tiġi pprojbita u ttrattata 
bħala kwistjoni ta' urġenza fl-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem;

7. Jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li l-avvanz tal-Iżlam radikali, kemm f'livell Ewropew 
kif ukoll f'livell internazzjonali, għandu konsegwenzi serji għad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-minoranzi sesswali;

8. Jafferma li immigrazzjoni tal-massa mhux assimilata għandha t-tendenza li timporta fl-
Ewropa diskors omofobiku u mġiba li għandha konsegwenzi negattivi fuq il-
kundizzjonijiet tal-għajxien tal-minoranzi sesswali;

9. Itenni li l-Unjoni Ewropea għandha tkun żona ta' libertà għal kulħadd, u dan jinkludi d-
drittijiet għan-nondiskriminazzjoni u s-sigurtà; ifakkar li l-politiki u l-leġiżlazzjoni 
rispettivi tal-Istati Membri dwar l-edukazzjoni, iż-żwieġ, l-adozzjoni jew il-
konċepiment għandhom jiġu rrispettati;

10. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


