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Pergunta com pedido de resposta escrita E-002402/2022
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Pierre Karleskind (Renew), Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), 
Fabio Massimo Castaldo (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), 
Robert Biedroń (S&D), Martin Hojsík (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), 
Tilly Metz (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Moritz Körner (Renew), Hilde Vautmans 
(Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), 
Radka Maxová (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Valérie Hayer (Renew), Kira Marie Peter-
Hansen (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Grace O'Sullivan 
(Verts/ALE), Tomas Tobé (PPE), Catharina Rinzema (Renew)

Assunto: Acesso a financiamento da UE para organizações LGBTI na Ucrânia no contexto da 
invasão russa

Desde que conquistou a sua independência em 1991, a Ucrânia assistiu à criação e à afirmação de 
organizações LGBTIQ ativas, paralelamente a uma melhoria significativa em termos de opinião 
pública e atitudes em relação às pessoas LGBTIQ. No entanto, ainda há muito a fazer no país para 
alcançar a igualdade das pessoas LGBTIQ e para as proteger da violência cada vez maior contra 
elas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou as preocupações e os receios das pessoas LGBTIQ 
ucranianas, uma vez que o regime de Vladimir Putin é conhecido pela sua vergonhosa fobia em 
relação à comunidade LGBTIQ e pela repressão do movimento LGBTIQ. Esta guerra representa um 
perigo imediato para o futuro das pessoas LGBTIQ na Ucrânia. A prestação de apoio financeiro às 
organizações LGBTIQ neste contexto é essencial para enviar a mensagem de que a UE é um 
espaço de liberdade e igualdade para todos.

1. Na sequência da decisão de conceder à Ucrânia o estatuto de país candidato à UE, que novos 
fundos da UE serão elegíveis para as organizações LGBTIQ ucranianas?

2. Está a Comissão a ponderar a adoção de medidas específicas para assegurar que as 
organizações ucranianas tenham um acesso fácil à informação sobre as oportunidades de 
financiamento e para as apoiar no processo?


