
DC\1102979SL.doc PE588.696v01-00

SL SL

Evropski parlament
2014-2019

0100/2016

12.9.2016

PISNA IZJAVA
v skladu s členom 136 Poslovnika

o ukrepih za boj proti homofobiji, transfobiji in bifobiji v EU

José Blanco López (S&D), Daniele Viotti (S&D), Tanja Fajon (S&D), 
Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Hugues Bayet (S&D), Deirdre Clune 
(PPE), José Inácio Faria (ALDE), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou) (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Brando Benifei 
(S&D), Jonás Fernández (S&D)

Pretek roka: 12.12.2016



PE588.696v01-00 2/2 DC\1102979SL.doc

SL

0100/2016

Pisna izjava v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o ukrepih za boj 
proti homofobiji, transfobiji in bifobiji v EU1

1. Prihodnjega 17. maja bomo obeležili mednarodni dan proti homofobiji, transfobiji in 
bifobiji;

2. več kot 25 let po tem, ko je bila odstranjena iz mednarodne klasifikacije bolezni 
Svetovne zdravstvene organizacije, se homoseksualnost še vedno preganja v 78 
državah, v mnogih od njih pa je zanjo zagrožena smrtna kazen;

3. transspolne osebe so v največji nevarnosti, saj je transspolnost še vedno klasificirana kot 
duševna bolezen, številne države članice EU pa predpisujejo invazivne zdravstvene 
zahteve za tiste, ki želijo uradno priznanje svojega spremenjenega spola;

4. v skladu s členom 2 PEU in Listino o temeljnih pravicah si je treba bolj prizadevati za 
dekriminalizacijo homoseksualnosti in transspolnosti po svetu, prav tako pa so potrebni 
ukrepi za končanje kaznivih dejanj proti homoseksualnim in transspolnim osebam ter za 
zagotovitev podpore za žrtve teh dejanj;

5. Komisijo pozivamo, naj premisli o sprejetju ukrepov za boj proti homofobiji, transfobiji 
in bifobiji v EU in izven nje, spodbuja enako obravnavo in nediskriminacijo na podlagi 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete, prispeva k preprečevanju in izkoreninjenju 
ustrahovanja v zvezi s tem ter spodbuja storitve, ki zagotavljajo podporo za osebe 
LGBTI, ki so žrtve diskriminacije;

6. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


