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• Οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» και τα ομόφυλα ζευγάρια θα πρέπει να έχουν τα ίδια
δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και οικογενειακής επανένωσης με τα ετερόφυλα
αντίστοιχά τους

• Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση κατά της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της
Πολωνίας για παραβιάσεις των αξιών της ΕΕ
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Η ΕΕ θα πρέπει να άρει όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά την
άσκηση των βασικών δικαιωμάτων τους, λένε οι ευρωβουλευτές.
 
Σε ψήφισμα σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ (εγκρίθηκε με 387 ψήφους
υπέρ, 161 κατά και 123 αποχές), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι πολίτες αυτοί
θα  πρέπει  να  ε ίναι  σε  θέση  να  ασκούν  πλήρως  τα  δ ικαιώματά  τους,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, παντού στην Ένωση.
 
Έμφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία και στα οικογενειακά δικαιώματα
 
Το ψήφισμα αναφέρει ότι οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συναφθεί σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει  να αναγνωρίζονται  σε όλα τα κράτη μέλη με
ομοιόμορφο τρόπο, ενώ οι  σύζυγοι και  οι  σύντροφοι του ιδίου φύλου θα πρέπει  να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και  τα ετερόφυλα ζευγάρια.
 
Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «Coman & Hamilton», σύμφωνα με την
οποία οι διατάξεις περί συζύγων στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία ισχύουν και
για τα ομόφυλα ζευγάρια,  η Επιτροπή θα πρέπει  να λάβει μέτρα επιβολής κατά της
Ρουμανίας, όπου η κυβέρνηση δεν έχει επικαιροποιήσει την εθνική νομοθεσία ώστε να
αντικατοπτρίζει την εν λόγω απόφαση, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές.
 
Το ψήφισμα καλεί επίσης όλες τις χώρες της ΕΕ να αποδεχθούν ως νόμιμους γονείς
τους τους ενήλικες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό γέννησης παιδιού. Γενικότερα,
οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» να έχουν το ίδιο δικαίωμα
οικογενειακής επανένωσης με τα ετερόφυλα ζευγάρια και τις οικογένειές τους. Για να
διασφαλιστεί  ότι  τα  παιδιά  δεν  καθίστανται  απάτριδες  όταν  οι  οικογένειές  τους
μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι οικογένειες θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ.
 
Τέλος, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες
ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάληψη περαιτέρω
δράσης από την ΕΕ (διαδικασίες επί παραβάσει, δικαστικά μέτρα και δημοσιονομικά
μέσα) κατά των χωρών αυτών.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2004:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:12008E258
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210701IPR07502/to-koinovoulio-sfodra-antitheto-ston-anti-loatki-nomo-tis-ouggarias
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
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