Deklaracja poparcia postulatów LGBT
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Jako członek/członkini Parlamentu Europejskiego ślubuje stać na straży praw człowieka i równości w Europie, w
tym praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI). Zobowiązuję się
pracować na rzecz równouprawnienia osób LGBTI wspierając następujące działania:
1. Przyjęcie unijnego planu przeciwdziałania

Wyposażenie UE w kompleksowy plan działania na rzecz równości

dyskryminacji ze względu na orientację

osób LGBT tak, aby mogła ona w pełni wykorzystywać swoje

seksualną i tożsamość płciową.

kompetencje w tym zakresie tak, jak to ma miejsce w przypadku walki z
innymi formami dyskryminacji.

2. Egzekwowanie praw człowieka wewnątrz

Przyjęcie wewnętrznej strategii dotyczącej praw człowieka oraz

UE.

ustanowienie mechanizmu strażniczego, aby umożliwić UE reakcję na
łamania praw człowieka wewnątrz jej własnych granic.

3.Uzupełnienie europejskiego prawa

Podjęcie aktywnych prac nad przyjęciem kompleksowego

antydyskryminacyjnego.

(horyzontalnego) prawa antydyskryminacyjnego oraz efektywne
wdrożenie istniejących standardów, również za pomocą ciągłego
wsparcia programami finansowymi UE, umożliwiającymi realne
wprowadzenie równości w UE.

4. Zwalczanie przemocy motywowanej

Podjęcie aktywnych prac nad uzupełnieniem prawa unijnego, aby

orientacją seksualną i tożsamością płciową

umożliwiało ono walkę ze wszystkimi formami przemocy motywowanej
uprzedzeniami, oraz mobilizacja wszystkich agencji UE do ochrony
ofiar tej przemocy i szkolenia przedstawicieli organów ścigania.

5. Szerzenie włączenia otwartej definicji

Zapewnienie, aby prawo oraz polityki UE w zakresie kompetencji UE

rodziny do polityk unijnych.

takich, jak swoboda przemieszczania się i wzajemne uznanie statusu
cywilnego, uwzględniały rodziny tworzone przez osoby LGBTI, oraz
szerzenie poszanowania i uznania praw tych rodzin.

6. Podjęcie kwestii ochrony praw człowieka

W zakresie procesu prawnego uzgodnienia płci osób transpłciowych

osób transpłciowych.

podjęcie działań zmierzających do usunięcia wymagań, które jawnie
naruszają prawa człowieka oraz aktywne wsparcie UE w jej dążeniu do
depatologizacji tożsamości płciowej osób transpłciowych.

7. Podjęcie działań przeciwko przemocy

Mobilizowanie instytucji UE oraz państw członkowskich, aby za

rówieśniczej w szkołach.

pomocą istniejących polityk i programów unijnych efektywnie
przeciwdziałały przemocy rówieśniczej w szkołach, w tym przemocy
motywowanej orientacją seksualną i tożsamością płciową.

8. Zwalczanie dyskryminacji i nierówności w

Mobilizacja instytucji unijnych oraz państw członkowskich, aby przy

obszarze zdrowia.

wsparciu istniejących polityk i programów unijnych skutecznie
odpowiedziały na istniejące bariery uniemożliwiające pełne korzystanie
z prawa do zdrowia przez osoby LGBTI.

9. Zapewnienie skutecznej ochrony

Zapewnienie, aby państwa członkowskie rozpatrywały wnioski o azyl

uchodźcom LGBTI.

od osób LGBTI zgodnie z przepisami, oraz wspieranie agencji UE i
władz państwowych we wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących
procedury azylowej.

10. UE światowym liderem równouprawnienia

Zapewnienie, że prawa człowieka osób LGBTI pozostaną kluczowym

osób LGBTI.

elementem unijnej polityki zagranicznej (w tym Polityki Rozszerzenia i
Sąsiedztwa), oraz będą włączane do prac UE w innych organizacjach
międzynarodowych i programów wsparcia obrońców praw człowieka.

