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B9-0477/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la creșterea numărului de infracțiuni 
motivate de ură împotriva persoanelor LGBTIQ+ în întreaga Europă, având în vedere 
recentele crime homofobe din Slovacia
(2022/2894(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în 
continuare „Carta”),

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a 
Curții Europene a Drepturilor Omului,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 a Parlamentului European 
și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului1 („Directiva privind drepturile victimelor”),

– având în vedere evaluarea punerii în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor 
din documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluare (SWD(2022)0180)2 și 
rezumatul3 acesteia din 28 iunie 2022,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 noiembrie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025” 
(COM(2020)0698),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2021 intitulată „O Europă mai 
favorabilă incluziunii și mai protectoare: includerea discursului de incitare la ură și a 
infracțiunilor motivate de ură în lista infracțiunilor incriminate de UE” și anexa la 
aceasta (COM(2021)0777),

– având în vedere rezultatele sondajului UE privind LGBT, lansat de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în 2019,

– având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui 
mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale4,

– având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2021 referitoare la declararea UE ca zonă de 

1 JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_180_resume_evaluation_rep_en.pdf 
4 JO C 395, 29.9.2021, p. 2.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_180_resume_evaluation_rep_en.pdf
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libertate a persoanelor LGBTIQ5,

– având în vedere recomandarea din 20 mai 2022 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei către statele membre privind combaterea discursului de incitare la ură 
(CM/Rec(2022)16)6,

– având în vedere recomandarea din 31 martie 2010 a Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei către statele membre privind măsurile de combatere a discriminării 
pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen (CM/Rec (2010)5)7 și raportul său 
din 2020 privind punerea în aplicare8,

– având în vedere recomandarea de politică generală nr. 15 a Comisiei europene 
împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) privind combaterea discursului de incitare 
la ură9,

– având în vedere raportul de monitorizare la nivel național al ECRI privind Republica 
Slovacă10,

– având în vedere comentariul privind drepturile omului al Comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, intitulat „Mândrie/umilire: manipularea politică a 
homofobiei și transfobiei în Europa”11,

– având în vedere raportul Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei în 
urma vizitei sale în Republica Slovacă, în perioada 15-19 iunie 2015,

– având în vedere raportul Comisiei Europene din 2022 privind statul de drept,

– având în vedere studiul Direcției Generale Politici Interne din 20 mai 2022 intitulat 
„Extremismul de dreapta în UE”12,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât miercuri, 12 octombrie 2022, în centrul orașului Bratislava, Slovacia, o 
persoană radicalizată de extremă dreaptă, înarmată, inspirată de teroriștii care susțin 
supremația rasei albe, a ucis cu brutalitate doi tineri, pe Matúš Horváth și Juraj 
Vankulič, și a rănit încă o persoană; întrucât atacul armat a avut loc în fața bine-
cunoscutului bar gay Tepláreň, unul dintre puținele locuri LGBTIQ+ din oraș; întrucât a 
fost un atac armat deliberat și planificat, care a vizat în mod explicit comunitatea 
LGBTIQ+ și întrucât autorul faptei avea intenția de a ucide și alți oameni, inclusiv înalți 

5 JO C 474, 24.11.2021, p. 140.
6 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955#_ftnref1 
7 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a 
8 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0#_Toc2764960 
9 https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01 
10 https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088 
11 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-
transphobia-in-europe?inheritRedirect=true 
12Studiu - „Extremismul de dreapta în UE”, Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, 
Departamentul tematic C - Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, 20 mai 2022.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955#https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0#https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9ba0
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01
https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true
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funcționari; întrucât poliția slovacă a clasificat actul drept atac terorist, iar anchetele 
sunt încă în curs; întrucât, dacă ar fi confirmat ca atac terorist, acesta ar fi primul atac de 
acest fel împotriva comunității LGBTIQ+ din UE;

B. întrucât criminalul, un student radicalizat în vârstă de 19 ani din Bratislava, a fugit de 
poliție la câteva ore după atac; întrucât el a comunicat activ despre incident înainte și 
după atac, precum și în timpul lui, pe diferite canale de comunicare socială; întrucât un 
manifest împotriva evreilor și a persoanelor LGBTIQ+ a apărut pe contul lui cu câteva 
ore înainte de atac; întrucât pe același cont apare presupusul criminal în fața barului 
Tepláreň, la jumătatea lunii august 2022; întrucât, la o jumătate de oră după asasinate, 
deținătorul contului a scris pe Twitter „hatecrime” (crimă de incitare la ură), „gaybar” 
(bar gay) și „feeling no regrets” (nu am regrete); întrucât, cu puțin înainte de miezul 
nopții, pe cont scria: „bye, see you on the other side” (la revedere, ne vedem dincolo); 
întrucât studentul radicalizat în vârstă de 19 ani a apărut în fotografii care îl leagă de 
ideologia și mișcarea „incel”, anti-feministe și misogine;

C. întrucât comunitatea LGBTIQ+ din Slovacia a făcut obiectul unor retorici și acte de 
violență alimentate de ură, promovate și de mulți politicieni slovaci; întrucât atacurile 
verbale și fizice asupra comunității LGBTIQ+ din Slovacia sunt adesea larg răspândite, 
împiedicându-i pe membrii ei să se simtă în siguranță și acceptați de societate; întrucât, 
în urma tragicului eveniment, pe platformele de comunicare socială au apărut 
comentarii ostile care justifică sau ironizează asasinatele;

D. întrucât climatul de incitare la ură, intoleranță și intimidare față de comunitatea 
LGBTIQ+ din Slovacia a fost cultivat nu numai de mișcări de extremă dreaptă și 
extremiste, ci și de reprezentanți ai bisericii și ai elitelor politice, care au solicitat 
adesea, în declarațiile lor, restricții suplimentare pentru persoanele LGBTIQ+; întrucât, 
în iunie 2014, Consiliul Național a modificat Constituția țării pentru a refuza în mod 
expres cuplurilor de același sex dreptul de a se căsători și protecția juridică aferentă; 
întrucât, în februarie 2015, a avut loc un referendum anti-LGBTIQ+, după ce grupul 
conservator al Alianței pentru familie, sprijinit de biserică, a adunat 400 000 de 
semnături, solicitând un vot privind o legislație mai strictă împotriva persoanelor 
LGBTIQ+; întrucât, în mai 2022, un membru al coaliției aflate la guvernare a propus o 
lege care vizează interzicerea steagului-curcubeu în clădirile publice și de stat; întrucât 
în septembrie a fost înaintată de membrii Parlamentului o altă propunere legislativă, 
vizând interzicerea tuturor mențiunilor referitoare la comunitatea queer în școli, 
publicitate și televiziune; întrucât în școlile slovace nu există educație sexuală și privind 
relațiile cuprinzătoare, obligatorie și adecvată vârstei;

E. întrucât vineri, 14 octombrie 2022, un număr mare de persoane, inclusiv președinta și 
prim-ministrul Slovaciei, s-au reunit la Bratislava pentru un marș de condamnare a urii 
împotriva persoanelor LGBTIQ+; întrucât au fost organizate evenimente similare pentru 
a promova drepturile comunității LGBTIQ+ din Slovacia, în întreaga țară și în alte 
câteva state membre; întrucât președinta Slovaciei și-a repetat apelul mai vechi adresat 
politicienilor să nu răspândească ura; întrucât, pentru prima dată, Palatul prezidențial a 
arborat steagul-curcubeu lângă steagul slovac și cel european, iar Biroul Parlamentului a 
iluminat castelul de la Bratislava pentru a comemora victimele asasinatului;

F. întrucât infracțiunile motivate de prejudecăți, cunoscute sub denumirea de infracțiuni 
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motivate de ură, afectează nu numai persoanele vizate, ci și comunitățile și societățile în 
ansamblu; întrucât statele membre au obligația pozitivă de a se asigura că drepturile la 
demnitate umană, la integritate, la interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor 
inumane sau degradante sunt protejate și aplicate în practică;

G. întrucât există o normalizare din ce în ce mai mare a discursurilor de excludere și 
stigmatizare împotriva persoanelor LGBTIQ+ bazate pe prejudecăți, ceea ce duce la 
acte suplimentare de violență și la dezumanizare și face ca infractorii să se simtă 
nevinovați și dezinhibați;

H. întrucât sondajul LGBTI II al UE din 2019 a arătat o imagine sumbră în UE în ceea ce 
privește discriminarea persoanelor LGBTIQ+, cu puține progrese în anii de la primul 
sondaj privind persoanele LGBTI din 2012; întrucât în 2019 s-a înregistrat deja o 
scădere față de 2012 a numărului de persoane care au raportat poliției cel mai frecvent 
cazuri de atacuri fizice sau sexuale motivate de ură; întrucât, în Republica Slovacă, 
procentul de respondenți care au suferit un atac motivat de ură s-a ridicat la una din zece 
persoane; întrucât, în raportul său de monitorizare la nivel național din 2020 privind 
Republica Slovacă, ECRI a afirmat că studiile sugerează că aproximativ 1-8 % din 
populația Republicii Slovace este LGBTI; întrucât ECRI a recunoscut rolul politicii în 
consolidarea retoricii anti-LGBTIQ+, și anume prin campanii anti-LGBTIQ+, o 
modificare a constituției care împiedică căsătoria egală și alte inițiative politice care 
discriminează în mod deschis persoanele LGBTIQ+; întrucât ECRI a remarcat cu regret 
dinamica negativă din ultimii ani, concomitent cu progresele limitate înregistrate în ceea 
ce privește egalitatea pentru persoanele LGBTIQ+;

I. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat recent o serie de hotărâri în 
cauze legate de infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor LGBTIQ+: cauza 
Stoyanova/Bulgaria, referitoare la uciderea sinistră a unui bărbat homosexual în vârstă 
de 26 de ani într-un parc public, care impune Bulgariei să își reformeze Codul penal 
pentru a recunoaște astfel de infracțiuni violente (motivate de orientarea sexuală 
percepută sau reală) ca fiind „agravate”13; în cauza Sabalić/Croația privind o infracțiune 
motivată de ură împotriva unei lesbiene, care recunoaște că, dacă autoritățile nu adoptă 
o atitudine fermă, incidentele motivate de prejudecăți ar fi primite cu o indiferență 
echivalentă cu acceptarea oficială a infracțiunilor motivate de ură sau chiar cu 
favorizarea acestora14; și în cauza Beizaras și Levickas/Lituania, care recunoaște o 
obligație pozitivă a statului de a investiga comentariile homofobe online care au 
constituit incitare la ură și violență15;

J. întrucât, în 2022, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o recomandare 
privind combaterea discursurilor de incitare la ură și pregătește în prezent o 
recomandare privind combaterea infracțiunilor motivate de ură pentru 2023; întrucât 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat în 2010 o recomandare de 
referință adresată statelor membre privind măsurile de combatere a discriminării bazate 
pe orientarea sexuală și identitatea de gen;

13 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701, 79.
14 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360, 95.
15 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, 129.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344
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K. întrucât, în 2021, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a avertizat 
cu privire la culpabilizarea minorităților LGBTIQ+ ca tactică aplicată de politicieni 
ultra-conservatori și naționaliști, apărători ai așa-numitelor „valori tradiționale” pentru 
a-și consolida baza și a ajunge sau a rămâne la putere; întrucât acest lucru stârnește 
îngrijorarea profundă că politicienii legitimează ura în schimbul unui potențial câștig 
politic; întrucât, potrivit comisarului pentru drepturile omului, culpabilizarea 
persoanelor LGBTIQ+ este un simptom al opoziției larg răspândite față de drepturile 
omului și statul de drept și un atac la adresa acestora, ambele fiind valori fundamentale 
ale UE;

L. întrucât raportul din 2022 privind statul de drept, publicat în iulie 2022 de Comisia 
Europeană, își exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la finanțarea activităților 
organizațiilor societății civile privind aspecte legate de egalitatea de gen și drepturile 
persoanelor LGBTIQ+ și cu privire la atacurile verbale asupra apărătorilor drepturilor 
omului în aceste domenii, precum și cu privire la plata finanțării prin intermediul 
sistemelor de subvenții publice care continuă să excludă organizațiile care se ocupă de 
aceste chestiuni;

M. întrucât Directiva privind drepturile victimelor impune ca victimele infracțiunilor 
motivate de ură să beneficieze de o evaluare individuală care să le identifice nevoile 
specifice de protecție și de sprijin, de exemplu în ceea ce privește orientarea sexuală, 
identitatea sau exprimarea de gen, și să identifice victimele infracțiunilor motivate de 
ură ca victime deosebit de vulnerabile;

N. întrucât, în decembrie 2021, Comisia a publicat o propunere de decizie a Consiliului de 
a adăuga discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură pe lista 
infracțiunilor incriminate de UE, astfel cum este codificată la articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE, care necesită unanimitate în Consiliu; întrucât Ungaria, Polonia și Cehia 
refuză în continuare să sprijine această decizie;

O. întrucât, în 2020, expertul independent al Organizației Națiunilor Unite privind 
orientarea sexuală și identitatea de gen a remarcat, în contextul pandemiei, că 
„discursurile de incitare la ură care îndeamnă la violență împotriva persoanelor LGBT 
sunt în creștere” și a îndemnat statele să protejeze persoanele LGBTIQ+ împotriva 
violenței și a discriminării și să urmărească penal autorii16; întrucât, în 2019, în Strategia 
și Planul de acțiune ale Organizației Națiunilor Unite privind discursul de incitare la ură 
acesta este identificat ca „o amenințare la adresa valorilor democratice, a stabilității 
sociale și a păcii”17;

1. condamnă în termenii cei mai fermi actul terorist comis cu lașitate împotriva 
comunității LGBTIQ+ și uciderea lui Matúš Horváth și Juraj Vankulič în Slovacia; 
deplânge acest atac de extremă dreaptă, motivat ideologic; transmite regretele sale 
sincere familiilor victimelor;

2. salută răspunsul imediat, masiv și pozitiv al societății civile slovace și al cetățenilor 
slovaci la asasinate, exprimat prin marșurile din întreaga țară și din străinătate, și își 

16 https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-independent-expert-
protection-against
17 https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
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exprimă solidaritatea cu comunitatea LGBTIQ+ din țară;

3. condamnă cu fermitate toate formele de ură și violență, precum și orice atacuri fizice 
sau verbale împotriva persoanelor bazate pe gen, orientare sexuală, identitate sau 
exprimare de gen și caracteristici sexuale, atât în Slovacia, cât și în UE; reamintește că 
în societățile noastre ura față de LGBTIQ+, rasismul și discriminarea nu își au locul; 
invită Comisia, Consiliul European și Consiliul să adopte o poziție fermă și hotărâtă 
împotriva urii, a violenței și a injustiției în Europa;

4. invită guvernul slovac și Consiliul Național al Republicii Slovace să dea dovadă de un 
angajament real de a realiza progrese semnificative în ceea ce privește protecția 
persoanelor LGBTIQ+ împotriva oricărei forme de infracțiuni motivate de ură și de 
homofobie, în strânsă cooperare cu comunitatea LGBTIQ+, și să adopte o poziție 
publică puternică împotriva încălcărilor drepturilor omului în cazul persoanelor 
LGBTIQ+;

5. îndeamnă autoritățile slovace să combată în mod eficace campaniile de dezinformare 
împotriva persoanelor LGBTIQ+, să încurajeze mass-media să prezinte concret, 
obiectiv și profesionist persoanele LGBTIQ+ și aspectele legate de orientarea sexuală, 
identitatea sau exprimarea de gen și caracteristicile sexuale și să investigheze 
infracțiunile motivate de ură și discursurile de incitare la ură împotriva membrilor 
comunității LGBTIQ+ care trăiesc în Slovacia;

6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea frecventă a unui limbaj 
ofensator, agresiv și homofob față de comunitatea LGBTIQ+ din Slovacia, inclusiv de 
către foști și actuali membri ai guvernului și ai Consiliului Național al Republicii 
Slovace; solicită stoparea polarizării societății în Slovacia și respingerea oricărei forme 
de cooperare cu forțele extremiste de extremă dreaptă;

7. invită guvernul slovac și Consiliul Național al Republicii Slovace să asigure drepturi 
egale pentru persoanele LGBTIQ+ care locuiesc în Slovacia, pe baza Cartei, garantând 
respectarea tuturor drepturilor, în special a vieții private și de familie, inclusiv 
recunoașterea juridică a cuplurilor de același sex; solicită finalizarea discuțiilor în curs 
pentru a reforma recunoașterea juridică a genului, respectând standardele internaționale 
și europene, și solicită adoptarea rapidă a acesteia;

8. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la discriminarea cu care se confruntă 
familiile curcubeu și în special copiii acestora în Slovacia, aceștia fiind privați de 
drepturile fundamentale ale omului pe motive de orientare sexuală, identitate sau 
exprimare de gen sau caracteristici sexuale ale părinților sau partenerilor; invită 
guvernul să depășească această discriminare și să elimine toate obstacolele cu care se 
confruntă persoanele LGBTIQ+ atunci când își exercită dreptul fundamental la liberă 
circulație în UE; îndeamnă guvernul să respecte obligațiile care îi revin în temeiul 
dreptului internațional și european și să garanteze drepturile fundamentale pentru toate 
persoanele;

9. ia act de raportul de monitorizare la nivel național al ECRI privind Republica Slovacă; 
reamintește că ECRI a făcut mai multe recomandări autorităților slovace, cum ar fi 
elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru persoanele LGBTI, în 
strânsă consultare cu societatea civilă, adoptarea unui nou plan de acțiune pentru 
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prevenirea și combaterea rasismului, a homofobiei și a transfobiei, în special sub forma 
discursurilor de incitare la ură, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de internet și 
operatorii de rețele sociale elimină rapid și sistematic discursurile de incitare la ură din 
sistemele lor și transmit probele către autoritățile judiciare și revizuirea Codului penal 
pentru a garanta că motivele rasiste, homofobe sau transfobe sunt „circumstanțe 
agravante” pentru orice infracțiune obișnuită; sprijină pe deplin recomandările ECRI și 
invită autoritățile slovace să pună imediat în aplicare măsurile;

10. este profund îngrijorat de impunitatea cu care activează grupurile anti-LGBTIQ+, în 
special grupurile de extremă dreaptă, în unele state membre și subliniază că acest 
sentiment de impunitate se numără printre motivele care stau la baza creșterii alarmante 
a acțiunilor violente ale anumitor organizații de extremă dreaptă și a creșterii 
amenințărilor la adresa minorităților, inclusiv a comunității LGBTIQ+:

11. este profund îngrijorat de faptul că generațiile mai tinere din Europa și din alte părți se 
simt din ce în ce mai puțin preocupate de istoria fascismului, inclusiv de ura și 
discriminarea care fac parte din el împotriva persoanelor LGBTIQ+, a minorităților 
etnice și a populației evreiești; subliniază că o cunoaștere a istoriei este una dintre 
condițiile prealabile pentru împiedicarea producerii unor astfel de crime în viitor și 
trebuie să fie un element important în educarea generațiilor mai tinere; subliniază că 
este necesar ca în programa de istorie să se acorde mai mult spațiu învățării obiective și 
factuale despre diferitele ideologii și formele și originile acestora, inclusiv fascismul, 
precum și despre consecințele și posibilele lor relicve în prezent;

12. accentuează că discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură sunt larg 
răspândite în întreaga Europă și s-au intensificat în ultimii ani; subliniază că discursurile 
de incitare la ură ale personalităților publice, în special ale politicienilor, sunt percepute 
ca legitimând ura de către cei care o comit; consideră că trebuie combătute aceste forme 
de exprimare, care incită la ură, o răspândesc sau promovează și contravin principiilor 
unei societăți democratice și pluraliste; este preocupat de prevalența tot mai mare a 
retoricii anti-LGBTIQ+ care provine de la partide de extremă dreaptă, de dreapta și 
ultraconservatoare; invită autoritățile publice și, în special, autoritățile locale să 
contribuie la stoparea valului de intoleranță care înconjoară aceste atacuri și alte tipuri 
de atacuri;

13. consideră că UE ar trebui să lanseze campanii împotriva discursurilor anti-LGBTIQ+, 
inclusiv a extremismului de dreapta la nivelul UE și să dezvolte și să finanțeze 
programe pe termen lung care să sprijine organizațiile locale și inițiativele cetățenești la 
nivel local pentru a contribui la dezvoltarea rezistenței populației la extremismul de 
dreapta; invită Comisia să acorde prioritate și monitorizării discursurilor anti-LGBTIQ+ 
și a eforturilor lor de dezinformare;

14. invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a se asigura că educația 
promovează valorile civice de acceptare, toleranță, diversitate, egalitate și respect cu 
privire la aspecte legate de orientarea sexuală, identitatea și exprimarea de gen și 
caracteristicile sexuale, de exemplu prin educarea sistematică în domeniul drepturilor 
omului și prin campanii de sensibilizare;

15. condamnă cu fermitate guvernele din Europa care se bazează pe un sprijin activ sau 
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pasiv din partea partidelor politice de extremă dreaptă și a altor partide politice anti-
LGBTIQ+ pentru a ajunge și a se menține la putere și a-și legitima discursurile;

16. invită Comisia și statele membre să sprijine societatea civilă la nivel european, național, 
regional și local pentru a consolida democrația, statul de drept și drepturile 
fundamentale, deoarece acestea joacă un rol important, în special în statele membre în 
care observăm o creștere a ideologiei de extremă dreaptă și a discursurilor de incitare la 
ură;

17. invită Comisia să extindă domeniul de aplicare al raportului anual privind statul de drept 
pentru a include în mod sistematic drepturile fundamentale, inclusiv drepturile 
LGBTIQ+;

18. evidențiază că statele membre trebuie să combată ura împotriva persoanelor LGBTIQ+ 
prin toate mijloacele posibile, inclusiv prin aplicarea recomandărilor Comitetului de 
Miniștri al Consiliului Europei, care solicită statelor sale membre să asigure anchete 
eficace, prompte și imparțiale, precum și urmărirea penală a celor responsabili de astfel 
de infracțiuni, să recunoască faptul că un motiv părtinitor legat de orientarea sexuală sau 
de identitatea de gen poate fi luat în considerare ca circumstanță agravantă, să se asigure 
că victimele și martorii sunt încurajați să raporteze incidentele motivate de ură și că 
structurile de aplicare a legii dispun de cunoștințele și competențele necesare pentru a le 
oferi asistență; invită, de asemenea, statele membre să ia măsuri adecvate pentru a 
combate incitarea la ură online;

19. reamintește că neexecutarea hotărârilor judecătorești echivalează cu erodarea statului de 
drept;

20. îndeamnă Consiliul să adopte cât mai curând posibil decizia Consiliului privind 
extinderea listei infracțiunilor incriminate de UE pentru a include discursurile și 
infracțiunile motivate de ură la articolul 83 alineatul (1) din TFUE și îndeamnă Ungaria 
și Polonia să nu mai blocheze adoptarea acesteia și îndeamnă Cehia, în calitate de titular 
actual al președinției prin rotație a Consiliului, să ia măsuri suplimentare în această 
privință și să ajungă la un acord în acest sens cât mai curând;

21. subliniază responsabilitatea individuală a statelor membre în combaterea infracțiunilor 
motivate de ură împotriva persoanelor LGBTIQ+ și le felicită pe cele care au decis 
unilateral să îmbunătățească nivelul de protecție prin recunoașterea explicită ca 
„circumstanțe agravante” a motivelor de orientare sexuală, identitate și exprimare de 
gen și caracteristici sexuale, precum și prin dezvoltarea sprijinului acordat victimelor, a 
formării profesioniștilor din domeniul juridic și a serviciilor specializate de aplicare a 
legii pentru a aborda astfel de infracțiuni; încurajează toate statele membre să facă 
schimb de bune practici și să conducă prin puterea exemplului în această privință;

22. subliniază că Directiva privind drepturile victimelor este un instrument util pentru a 
oferi asistență supraviețuitorilor actelor de ură și violență; ia act cu îngrijorare de faptul 
că victimele LGBTIQ+ adesea nu raportează infracțiuni din cauza lipsei de garanții sau 
de deschidere din partea autorităților de aplicare a legii, a lipsei de personal calificat sau 
a fricii de represalii și recunoaște că se pot face mai multe pentru a consolida încrederea 
în autoritățile publice;
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23. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, 
Comitetului Economic și Social European și Consiliului Europei.


