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Kirjallisesti vastattava kysymys E-002132/2014 

komissiolle 
työjärjestyksen 117 artikla 

Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i 

Rueda (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Marije Cornelissen 

(Verts/ALE), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Cecilia Wikström (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), 

Baroness Sarah Ludford (ALDE), Monika Flašíková Beňová (S&D), Andreas Pitsillides (PPE), 

Michèle Striffler (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL) ja Claude Moraes (S&D) 

Aihe: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva 
syrjintä Liettuassa 

Liettuan parlamentti hyväksyi 17. heinäkuuta 2009 alaikäisten henkilöiden suojelemisesta julkisen 
tiedon haitallisilta vaikutuksilta annetun lain, joka kieltää seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin liittyvän julkisen tiedon saannin alaikäisiltä (4.2.16, 7.2 ja 8.1 artikla). Parlamentti hyväksyi 
kaksi päätöslauselmaa (17. syyskuuta 2009 ja 19. tammikuuta 2011), joissa se ilmaisee syvän 
huolensa kyseisen lain syrjivyydestä ja mahdollisuudesta, että laki voi rajoittaa sanan- ja 
ilmaisunvapautta. 

Liettuan kansallinen yleisradioyhtiö (LRT) päätti, että lain soveltaminen tarkoittaa Baltic Pride -
kulkueen esittelyvideon luokittelemista aikuisille tarkoitetuksi sisällöksi, jota voidaan esittää ainoastaan 
klo 23.00 jälkeen. Lithuanian Gay League -järjestö teki vetoomuksen Liettuan journalistisen etiikan 
tarkastusvirastoon, mutta julkisen esittämisen rajoittamista koskeva päätös pysytettiin voimassa. 
Tarkastusviraston yhteydessä toimiva kansallisten asiantuntijoiden paneeli antoi 16. syyskuuta 2013 
lausunnon, jonka mukaan iskulauseen ”Perheiden monimuotoisuuden puolesta!” näkyminen erään 
videolla esiintyvän mallin paidassa kuuluu mahdollisesti alaikäisten suojelemisesta annetun lain 
soveltamisalaan. Tämän jälkeen 23. syyskuuta 2013 journalistisen etiikan tarkastaja päätti, että LRT ei 
rikkonut mitään lakia päättäessään rajoittaa Baltic Pride 2013 -kulkueen esittelyvideon julkista 
esittämistä. 

1. Onko komissio sitä mieltä, että lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transsukupuolisiin 
henkilöihin liittyvän julkisen tiedon luokittelu ”alaikäisille haitalliseksi” on sovitettavissa yhteen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa lueteltuihin ihmisarvon kunnioittamiseen, 
vapauteen, kansanvaltaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, vähemmistöihin kuuluvien 
oikeudet mukaan luettuina, ja perusoikeuskirjassa taattuihin sananvapauteen ja oikeuteen saada 
tietoa? 

2. Onko komission mielestä hyväksyttävää, että tuenilmauksia perheiden monimuotoisuudelle 
rajoitetaan lailla EU:ssa vuonna 2013? 

3. Mitä komissio aikoo tehdä ilmaistakseen huolensa Liettuan viranomaisille?  

4. Kun nämä tapahtumat otetaan huomioon, aikooko komissio ehdottaa homofobian ja seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän torjumiseen tarkoitettua eurooppalaista 
etenemissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että perusoikeuksia suojellaan, 
kunnioitetaan ja edistetään? 

 


