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Az Európai Parlament állásfoglalása az LMBTIQ-személyek Unión belüli jogairól
(2021/2679(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 2. és 3. 
cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és 
különösen annak 8., 10., 18. és 21. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a Charta) és különösen annak 7., 9. és 
21. cikkére, 24. cikkének (2) és (3) bekezdésére, valamint 45. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, különösen annak a magán- és a 
családi élet tiszteletben tartásához való jogról szóló 8. cikkére, valamint a 
megkülönböztetés tilalmáról szóló 14. cikkére és 12. jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az 1961. október 18-án, Torinóban aláírt Európai Szociális Chartára,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre (UNCRC),

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2018. október 10-i 2239 (2018) 
számú, „Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation” 
(Magánélet és családi élet: az egyenlőség megvalósítása, tekintet nélkül a szexuális 
irányultságra) című állásfoglalására1,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2015. október 10-i 2048 (2015) 
számú, „Discrimination against transgender people in Europe” (A transznemű 
személyek hátrányos megkülönböztetése Európában) című állásfoglalására2,

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az „Egyenlőségközpontú Unió: az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló 
stratégia (2020–2025)” című, 2020. november 12-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0698),

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 

1 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2239 (2018) számú állásfoglalása.
2 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2048 (2015) számú állásfoglalása.
3 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=25166&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=21736
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irányelvre4,

– tekintettel az Uniónak az LMBTIQ-szabadság zónájává való nyilvánításáról szóló, 
2021. március 11-i állásfoglalására5,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és 
gyűlöletbeszédről, többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 2019. 
december 18-i állásfoglalására6,

– tekintettel az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövőjéről 
(2019–2024) szóló, 2019. február 14-i állásfoglalására7,

– tekintettel a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű 
veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2020. 
szeptember 17-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) a Relu Adrian Coman és társai kontra 
Inspectoratul General pentru Imigrări és Ministerul Afacerilor Interne ügyben hozott, 
2018. június 5-i ítéletére9 és az NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI 
– Rete Lenford ügyben hozott, 2020. április 23-i ítéletére10, valamint Kokott 
főtanácsnoknak a V. М. А. kontra Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo” ügyben 
2021. április 15-én kiadott véleményére11,

– tekintettel az EUB Maruko, Römer és Hay ügyekben hozott ítéleteire12, valamint az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a Taddeucci és McCall ügyben hozott 
ítéletére13,

– tekintettel eljárási szabályzata 227. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az LMBTIQ-jogok emberi jogok;

B. mivel a Petíciós Bizottsághoz számos petíció érkezett, amelyek aggodalomra adnak 
okot az Unióban élő LMBTIQ-személyek által általánosságban, és különösen az azonos 
nemű párok és szivárványcsaládok által tapasztalt megkülönböztetés miatt;

C. mivel ezek a petíciók egyrészt arra szólítanak fel, hogy a szivárványcsaládok 
valamennyi tagállamban ugyanolyan családi jogokat élvezhessenek, mint a különböző 
nemű partnerek családjai és gyermekei, különös tekintettel az EU-n belüli szabad 

4 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0089.
6 HL C 255., 2021.6.29., 7. o.
7 HL C 449., 2020.12.23., 146. o.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0225.
9 C-673/16. sz. Coman ügy, EU:C:218:385.
10 C-507/18. sz. NH ügy, EU:C:2020:289.
11 C-490/20. sz. V. M. A. ügy, EU:C:2021:296.
12 C-267/06. sz. Maruko ügy, EU:C:2008:179; C-147/08. sz. Römer ügy, EU:C:2011:286; C-267/12. sz. Hay 
ügy, EU:C:2013:823. 
13 EJEB, 51361/09. sz. Taddeucci és McCall kontra Olaszország ügyhttps://hudoc.echr.coe.int/eng - 
{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2251362/09%22],%22docume
ntcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-164715%22]}. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5243772
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=225526&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5243883
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239902&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5243991
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=70854&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5244147
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80921&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5244234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147613&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5244381
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147613&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5244381
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2251362/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-164715%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2251362/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-164715%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2251362/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-164715%22]}
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mozgáshoz való jogra, valamint párkapcsolatuk és szülői státuszuk kölcsönös 
elismerésére, másrészt pedig hogy Lengyelország ellen hozzanak intézkedéseket a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlőség és a véleménynyilvánítás szabadsága 
elveinek megsértése miatt, többek között a „regionális családjogi charták”, valamint a 
települések és régiók „LMBTI-ideológiától” való mentességét kimondó (az úgynevezett 
„LMBTI-mentes övezetekről” szóló) határozatok kapcsán;

D. mivel 2021. március 22-én a Petíciós Bizottság munkaértekezletet tartott az LMBTI+-
személyek Unión belüli jogairól, amelynek során bemutatták az Európai Parlament 
Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztálya által a Petíciós Bizottság 
nevében megrendelt, „A szivárványcsaládok EU-n belüli szabad mozgásának 
akadályai” című tanulmányt;

E. mivel a fent említett tanulmány azt a következtetést vonja le, hogy a szivárványcsaládok 
az EU-n belüli szabad mozgásukat tekintve 2021-ben még mindig jelentős akadályokkal 
szembesülnek, ami hátrányos következményekkel jár gyermekeik érdekeire nézve, és 
mivel az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásával kapcsolatos uniós hatáskör 
gyakorlása révén az uniós intézmények felléphetnének ezen akadályok felszámolása 
érdekében; mivel azok a transznemű szülők, akiknek személyazonosító dokumentumait 
a határátlépést követően nem ismerik el, a gyermekeikhez fűződő minden jogi 
kapcsolatot elveszíthetnek, ami súlyosan sérti a gyermekek mindenek felett álló érdekét;

F. mivel az EUMSZ 21. cikke rögzíti, hogy minden uniós polgárnak joga van a tagállamok 
területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz;

G. mivel az Európai Uniónak fel kell vennie a küzdelmet a társadalmi kirekesztéssel és a 
hátrányos megkülönböztetéssel szemben;

H. mivel az egyenlő bánásmódhoz és a megkülönböztetésmentességhez való jog a 
Szerződésekben és a Chartában rögzített alapvető jog, amelyet teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani; mivel az egyenlőség és a kisebbségek védelme az EUSZ 2. 
cikkében rögzített uniós értékek közé tartozik, amelyeket az EU az 
„egyenlőségközpontú Unió” kezdeményezésein és fellépésein keresztül mozdít elő;

I. mivel 2020 szeptemberében Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az Unió 
helyzetéről szóló beszédében hangsúlyozta, hogy „aki egy országban szülő, az minden 
országban szülő”, utalva a családi kapcsolatok kölcsönös elismerésének 
szükségességére az EU-ban;

J. mivel a nemzetközi jog és az uniós Szerződések keretein belül minden tagállam 
kötelezettséget és felelősséget vállalt a tekintetben, hogy tiszteletben tartja, szavatolja, 
védelmezi és érvényre juttatja az alapvető jogokat;

K. mivel bár az EU-ban előrelépés történt a házasság és az együttélés, az LMBTIQ-
személyek örökbefogadáshoz való joga, valamint a megkülönböztetés, a gyűlöletbeszéd 
és a gyűlölet-bűncselekmények elleni jogi védelem terén, visszalépések is történtek, 
többek között a megválasztott politikusok részéről megnyilvánuló ellenséges retorika, a 
homofób és transzfób erőszak ugrásszerű növekedése, valamint az úgynevezett 
„LMBTI-mentes övezetek” kihirdetése révén;
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L. mivel az LMBTIQ-személyek továbbra is megkülönböztetéssel és erőszakkal néznek 
szembe Európában; mivel az ILGA-Europe éves összehasonlító eszköze, a Rainbow 
Europe térkép 2021-es kiadása azt mutatja, hogy az LMBTIQ-személyek emberi jogai 
terén széles körű és szinte teljes stagnálás figyelhető meg, különösen a családjogi 
jogszabályok Európa-szerte történő elismerése tekintetében, és ebben az évben egyetlen 
olyan jogi vagy szakpolitikai változás sem történt, amely pozitívan érintette volna az 
LMBTIQ-személyeket;

M. mivel egy 2019. évi felmérésben az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 
megállapította, hogy az EU-ban növekszik a szexuális irányultságon, a nemi identitáson 
és önkifejezésen, valamint a nemi jellemzőkön alapuló hátrányos megkülönböztetés;

N. mivel az LMBTIQ-személyeket egyes tagállamokban továbbra is hátrányos 
megkülönböztetés éri a szociális védelem, a szociális biztonság, az egészségügy, az 
oktatás, valamint a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és egyéb szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés és azok biztosítása terén, a lakhatást is beleértve; mivel a 
megkülönböztetésmentességről szóló horizontális irányelvet, amely ezt a védelem terén 
megnyilvánuló hiányosságot részben pótolhatná a foglalkoztatáson túlmenően is, a 
Tanácsban több mint 10 éve blokkolják;

O. mivel nem minden uniós tagállam biztosít jogi védelmet az LMBTIQ-személyekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen;

P. mivel a szülői státuszra vonatkozó ítéletek tagállamok közötti elismerésére vonatkozóan 
nincsenek uniós szabályok, sem olyan uniós rendelkezések, amelyek az e téren 
felmerülő konfliktusok megoldását céloznák; mivel egyes tagállamok nem ismerik el a 
más tagállamokban azonos neműek által kötött házasságot nemzeti joguk alkalmazása 
során, a tartózkodási engedély esetét kivéve; mivel úgy tűnik, hogy egyes tagállamok, 
amelyek lehetővé teszik az azonos nemű párok házasságkötését, nem hajlandók 
elismerni azonos nemű személyek más tagállamokban bejegyzett élettársi kapcsolatát; 
mivel egyes tagállamokban az azonos nemű gyermekes pároktól megtagadhatják a 
törvényes elismerést a gyermekeket közösen nevelő szülőkként14; mivel határátlépéskor 
a transznemű szülőktől gyakran megtagadják jogi nemük elismerését, aminek 
következtében a határellenőrzést végző hatóságok nem ismerik el őket saját gyermekeik 
szüleiként;

1. üdvözli az Európai Bizottság által 2020. november 12-én elfogadott első, az LMBTIQ-
személyek egyenlőségéről szóló, 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó stratégiát 
(COM(2020)0698), amelynek két fő fellépése a szivárványcsaládok jogainak védelmét 
célzó jogalkotási kezdeményezés, valamint a szabad mozgásra vonatkozó 2009-es 
iránymutatások 2022-ig történő aktualizálása;

2. legmélyebb aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szivárványcsaládok és gyermekeik 
hátrányos megkülönböztetést szenvednek el az EU-ban, és megfosztják őket jogaiktól a 
szülők vagy partnerek szexuális irányultsága, nemi identitása vagy nemi jellemzői 
miatt; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy szüntessék meg ezt a hátrányos 

14 „A szivárványcsaládok EU-n belüli szabad mozgásának akadályai”, az Európai Parlament Állampolgári Jogi 
és Alkotmányügyi Tematikus Főosztálya által a Petíciós Bizottság kérésére megrendelt tanulmány, 2021. A 
szivárványcsaládok EU-n belüli szabad mozgásának akadályai (europa.eu). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/671505/IPOL_STU(2021)671505_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/671505/IPOL_STU(2021)671505_EN.pdf
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megkülönböztetést, és számolják fel azokat az akadályokat, amelyekkel e személyek az 
EU-n belüli szabad mozgáshoz való alapvető joguk gyakorlása során szembesülnek;

3. hangsúlyozza, hogy dolgozni kell azon, hogy az LMBTIQ-személyek valamennyi uniós 
tagállamban teljeskörűen élvezhessék alapvető jogaikat, és emlékeztet arra, hogy az 
uniós intézményeknek és a tagállamoknak ezért feladatuk, hogy fenntartsák és 
védelmezzék e jogokat a Szerződésekkel és a Chartával, valamint a nemzetközi joggal 
összhangban;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak közös megközelítést kell alkalmaznia az azonos 
neműek közötti házasság és élettársi kapcsolat elismerése tekintetében; külön felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be erre vonatkozó jogszabályokat, biztosítva a magán- 
és a családi élethez való jog megkülönböztetés nélküli, teljes körű tiszteletben tartását és 
valamennyi család szabad mozgását, beleértve a transznemű szülők jogi nemének 
elismerését elősegítő intézkedéseket is;

5. emlékeztet arra, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez bármely típusú nemzeti joggal 
szemben, ideértve az egymásnak ellentmondó alkotmányos rendelkezéseket is, és ezért 
a tagállamok nem hivatkozhatnak alkotmányos tilalomra az azonos neműek közötti 
házasságra vonatkozóan, sem az „erkölcs” vagy a „közrend” alkotmányos védelmére a 
személyek Unión belüli szabad mozgásához való alapvető jog akadályozása érdekében, 
megsértve ezzel a területükre költöző szivárványcsaládok jogait;

6. a lehető leghatározottabban elítéli, hogy a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló, 
2008. július 2-án benyújtott javaslatot15 (COM(2008)0426) még nem fogadták el; 
felszólítja a Tanácsot, hogy hagyja azt jóvá; hangsúlyozza, hogy ez a blokkolás rossz 
üzenetet közvetít az uniós intézmények részéről, nevezetesen azt, hogy szemet 
hunynak az uniós tagállamokban tapasztalható súlyos megkülönböztetés felett, és 
engedik azt folytatódni;

7. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy minden uniós tagállam biztosítsa 
a más uniós tagállamból a területükre költöző szivárványcsaládok tagjai közötti családi 
kapcsolatok jogi értelemben vett folytonosságát, legalább azokban a helyzetekben, 
amikor az emberi jogok európai egyezménye ezt megköveteli;

8. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan jogszabályra, amely valamennyi 
tagállam számára előírja, hogy a nemzeti jog alkalmazásában ismerje el a gyermek 
törvényes szüleiként a más tagállamban kiállított születési anyakönyvi kivonatban 
megnevezett felnőtteket, függetlenül a jogi nemtől vagy a felnőttek családi állapotától, 
továbbá valamennyi tagállam számára előírja, hogy a nemzeti jog alkalmazásában 
ismerjék el a más tagállamban kötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot 
minden olyan helyzetben, amikor a házastársaknak vagy bejegyzett élettársaknak az 
EJEB ítélkezési gyakorlata szerint egyenlő bánásmódhoz lenne joguk; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a szülők nemétől függetlenül valamennyi tagállamban 
elismerjék a születési anyakönyvi kivonatokat, mivel ez biztosítaná, hogy a gyermekek 

15 COM(2008)0426. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52008PC0426
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ne váljanak hontalanná, amikor egy másik tagállamba költöznek;

9. támogatja a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy jogalkotási kezdeményezést 
terjeszt elő azzal a céllal, hogy az „uniós bűncselekmények” listáját kiterjesszék a 
gyűlölet-bűncselekményekre és a gyűlöletbeszédre, beleértve azokat is, amelyek az 
LMBTIQ-személyek ellen irányulnak, továbbá támogatja a szülői státusz kölcsönös 
elismeréséről és az azonos neműek élettársi kapcsolatainak tagállamok közötti 
kölcsönös elismerését támogató lehetséges intézkedésekről szóló javaslatot; felhívja a 
Tanács soron következő elnökségeit, hogy napirendjükön kezeljék kiemelten ezeket a 
kérdéseket;

10. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy 
biztosítsa a szabad mozgást valamennyi család számára, beleértve a 
szivárványcsaládokat is, összhangban a Coman és Hamilton ügyben hozott ítélettel16, 
amely kimondja, hogy a szabad mozgásról szóló irányelvben használt „házastárs” 
kifejezés az azonos nemű partnerekre is vonatkozik; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, hogy a tagállamok betartják-e a Coman és Hamilton ügyben hozott ítéletben 
foglaltakat, és az EUMSZ 258. cikke alapján hozzon végrehajtási intézkedéseket azon 
tagállamokkal szemben, amelyek nem így tesznek; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
végrehajtási intézkedéseket Romániával szemben az ítéletben foglaltak betartásának 
folyamatos elmulasztása és a jogorvoslat hiánya miatt, ami arra kényszerítette a 
felperest, hogy az EJEB-hez forduljon jogorvoslatért;

11. kéri a Bizottságot, hogy a szabad mozgásra vonatkozó, készülő iránymutatásaiba 
foglaljon bele egy pontosítást annak biztosítása érdekében, hogy a 2000/78/EK 
irányelvet az EUB Maruko, Römer és Hay ügyekben hozott ítéletének, valamint az 
EJEB Taddeucci és McCall ügyben hozott ítéletének fényében úgy értelmezzék, hogy 
az előírja a tagállamok számára, hogy tiltsanak valamennyi, azonos nemű párokkal 
szemben megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatásban, a 
szakképzésben vagy bármely egyéb, az irányelv tárgyi hatálya alá tartozó területen; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a 2004/38/EK irányelv 2. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának felülvizsgálatára, nevezetesen azon feltétel törlése céljából, 
hogy „ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal 
egyenértékűnek tekintik”, a Charta 21. cikkének való megfelelés érdekében;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a szabad mozgásra vonatkozó, készülő iránymutatásaiban a 
szabad mozgásról szóló jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében 
sürgesse a tagállamokat, hogy következetesen hajtsák végre a 2004/38/EK irányelvet az 
irányelv kedvezményezettjei közötti bármilyen különbségtétel nélkül – ideértve például 
a különböző nemű és az azonos nemű párok közötti különbségtételt –, tisztázza, hogy a 
„partnerekre”, a „szülőkre”, a „gyermekekre”, az „egyenesági leszármazottakra” vagy 
„egyenesági rokonokra” való hivatkozásnak magában kell foglalnia a 
szivárványcsaládokat is, gondoskodjon róla, hogy e családok az Unió-beli szabad 
mozgáshoz való joguk gyakorlásakor az uniós jog értelmében ugyanolyan 
családegyesítési jogokat élvezzenek, mint a különböző nemű párok által alapított 
családok, és biztosítsa, hogy a tagállamok által a területükön az uniós polgár nem 
bejegyzett partnerének nyilvántartásba vétele „elősegítése” érdekében a párok 

16 A C‑673/16. sz. Coman ügyben hozott, 2018. június 5-i ítélet, EU:C:2018:385.
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személyes körülményei tekintetében végzett értékelés mentes legyen a szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől;

14. kéri, hogy a Bizottság foglalkozzon az LMBTIQ-közösség által Lengyelországban és 
Magyarországon elszenvedett hátrányos megkülönböztetéssel, ösztönözve a 
tagállamokat az e területre vonatkozó uniós jogszabályok helyes alkalmazására és 
tiszteletben tartására; felhívja a Tanácsot, hogy kezdje újra az egyeztetéseket a 
Lengyelországgal és Magyarországgal szemben az EUSZ 7. cikke alapján indítandó 
eljárásokról, többek között az LMBTIQ-személyek jogait illetően; emlékeztet 2020. 
szeptember 17-i álláspontjára, és felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja 
ki a rendelkezésére álló eszközöket azon egyértelmű kockázat kezelése érdekében, hogy 
Lengyelország és Magyarország súlyosan megsérti az Unió alapját képező értékeket, 
ideértve különösen a gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat és a Bíróság előtti, 
ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket, valamint a költségvetési eszközöket; felszólítja 
a Bizottságot, hogy továbbra is rendszeresen tájékoztassa és szorosan vonja be a 
Parlamentet;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


