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Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ζωνών από ΛΟΑΤΙ 
 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 

δημόσιες διακρίσεις και την ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ζωνών από ΛΟΑΤΙ (2019/2933(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες συνθήκες 

και όργανα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για 

τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR), που υιοθετήθηκαν και τα δύο στις 16 

Δεκεμβρίου 1966 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, 
 
– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη σχετική νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), 
 
– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο 

Χάρτης»),  
 
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), 
 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207 και τους Τίτλους IV και V του Τρίτου Μέρους της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
 
– έχοντας υπόψη το Άρθρο 45 του Χάρτη, 
 

– έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία όλων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, τρανς και ίντερσεξ 

(ΛΟΑΤΙ) άτομα, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013, 
 
– έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta (σχετικά με την Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Σχέση με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα 

Φύλου) που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2006 και τις δέκα συμπληρωματικές αρχές (YP + 

10, Πρόσθετες Αρχές και Κρατικές Υποχρεώσεις για την Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Σχέση με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό, Ταυτότητα Φύλου, 

Έκφραση Φύλου και Χαρακτηριστικά Φύλου) που εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017, 



– έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec (2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,   
 
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την 

υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων1, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον Χάρτη Πορείας της 

ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου2, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον του 

Καταλόγου Δράσεων των ΛΟΑΤΙ (2019-2024)3, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20174, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2019 για τα δικαιώματα των παιδιών με 

την ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού5, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την ύπαρξη 

αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην ΕΕ6, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία7, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στον 

τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ8, 
 
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τον Λιθουανικό Νόμο 

για την Προστασία των Ανηλίκων από τις Επιζήμιες Συνέπειες της Δημόσιας 

Ενημέρωσης9; 
 
– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ΛΟΑΤΙ έρευνας της ΕΕ που ξεκίνησε το 2012 από τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), 
 
– έχοντας υπόψη το Κανονισμό 132, παράγραφος 2, των Κανονισμών της Διαδικασίας του, 
 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και απαγόρευσης των 

διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και 

στον Χάρτη και πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό, 
 
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα Κράτη Μέλη έχουν αναλάβει υποχρεώσεις και 

καθήκοντα δυνάμει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ να σέβονται, να 

εγγυώνται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα,

 
1 OJ L 315, 14.11.2012, σ. 57. 
2 OJ C 93, 24.3.2017, σ. 21. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058. 
8 OJ C 390, 18.11.2019, σ. 19. 
9 OJ C 224 E, 19.8.2010, σ. 18 



C. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες, οι έρευνες και οι εκθέσεις10 καταδεικνύουν ότι οι δημόσιες 
διακρίσεις και η ρητορική μίσους εναντίον των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων αυξάνονται σε ολόκληρη 
την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα μίσους που παρακινούνται από τη ΛΟΑΤΙ-
φοβία αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ · λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθέσεις 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων και ότι οι απαντήσεις των 
δημόσιων αρχών παραμένουν συχνά ανεπαρκείς, 

 
D. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ 

αποτελούν σοβαρή απειλή για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και ότι οι 

επιθέσεις αυτές συνδέονται συχνά με επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 
 
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους εναντίον των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων από τις δημόσιες 

αρχές έχει ευρύτερο αντίκτυπο στη νομιμοποίηση και τη δημιουργία των συνθηκών δίωξης, 

βίας και διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων στο κοινωνικό σύνολο, 
 
F. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια της ΛΟΑΤΙ κοινότητας δεν είναι ξεχωριστή από την 

ασφάλεια όλων όσων ζουν στην Ευρώπη και ότι η διάβρωση αυτής της ασφάλειας αποτελεί 

δείκτη για τη διάβρωση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ξενοφοβική ρητορική συνέβαλε επίσης στη δημιουργία ενός ολοένα και πιο επικίνδυνου και 

μη βιώσιμου περιβάλλοντος για οργανώσεις και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, 
 
G. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αντίδραση κατά της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και πέραν 

αυτής η οποία στοχεύει και επηρεάζει άμεσα τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, μαζί με τις γυναίκες 

γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντίδραση τροφοδοτήθηκε από τον λαϊκισμό και 

τον ακραίο εξτρεμισμό,   
 
H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στιγματισμός λόγω του πραγματικού ή αποδιδόμενου σεξουαλικού 

προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου εξακολουθεί να 

υφίσταται σε ολόκληρη την ΕΕ,   
 
I. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, 

τεκμηρίωσης και συλλογής δεδομένων σχετικά με το μίσος και τη βία κατά των 

ΛΟΑΤΙ ανθρώπων,  
 
J. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά ΛΟΑΤΙ-φοβικά εγκλήματα παραμένουν μη 

καταγεγραμμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά φέρει μαζί του τον κίνδυνο και τον 

φόβο της αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των 

χαρακτηριστικών φύλου και της έκφρασης φύλου,  
 
K. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των Κρατών Μελών υπάρχουν νομικά 

μέτρα κατά των διακρίσεων και της βίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 

εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, αφήνοντας τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους ευάλωτους σε 

εγκλήματα μίσους, ρητορική μίσους και διακρίσεις, ιδίως στους τομείς της υγειονομικής 

περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της στέγασης,  
 
L. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιθέσεις που διεξάγονται από δημόσιες αρχές εναντίον των 

ΛΟΑΤΙ ανθρώπων έχουν στοχεύσει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τους νεαρούς ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, 

 

M. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου εμπίπτουν 

στο δικαίωμα του ατόμου για ιδιωτικό απόρρητο, που εγγυάται το διεθνές, Ευρωπαϊκό και 

εθνικό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

 
10 Fundamental Rights Report, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-

report-2019_en.pdf;  
EU LGBT survey, FRA; 2019 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019


         και ότι η ισότητα και η μη διάκριση πρέπει να προωθούνται από τις δημόσιες αρχές11; 
 

N. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να διασφαλίζεται εκτός και εκτός 

σύνδεση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τα άτομα, ιδίως ενόψει της ανησυχητικής τάσης για την 

απομάκρυνση και την απαγόρευση του ΛΟΑΤΙ περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, 
 
O. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων έχουν λάβει 

πολλαπλές μορφές, με πρόσφατα παραδείγματα που περιλαμβάνουν ομοφοβικές δηλώσεις στην 

εκστρατεία δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του ορισμού της οικογένειας στη Ρουμανία, 

επιθέσεις σε κοινωνικά ΛΟΑΤΙ κέντρα σε πολλά Κράτη Μέλη όπως η Ουγγαρία και η 

Σλοβενία, ομοφοβικές δηλώσεις και ρητορική μίσους που στοχεύουν τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, 

όπως παρατηρήθηκε πρόσφατα στην Εσθονία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ουγγαρία και την Πολωνία, ιδίως στο πλαίσιο των εκλογών, και νομικά μέσα που θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολιτισμού, 

εκπαίδευσης και πρόσβασης σε άλλες μορφές περιεχομένου κατά τρόπο που περιορίζει 

αδικαιολόγητα την ελευθερία έκφρασης όσον αφορά τα ΛΟΑΤΙ θέματα, όπως στη Λιθουανία 

και τη Λετονία, 
 
P. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2019, στην Πολωνία υπήρξαν πάνω από 80 

περιπτώσεις όπου οι περιφέρειες, οι κομητείες ή οι δήμοι έχουν εγκρίνει ψηφίσματα που 

δηλώνουν ότι είναι ελεύθερα από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΤΙ» ή έχουν 

υιοθετήσει «Περιφερειακούς Χάρτες των Οικογενειακών Δικαιωμάτων» βασικές διατάξεις από 

αυτούς τους χάρτες, οι οποίες κάνουν διακρίσεις ιδίως έναντι των μονογονεϊκών οικογενειών 

και των ΛΟΑΤΙ οικογενειών · λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ψηφίσματα απαιτούν από τις 

τοπικές κυβερνήσεις να μην προβούν σε καμία ενέργεια για την ενθάρρυνση της ανεκτικότητας 

των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΚΟ που εργάζονται για την 

προώθηση ίσων δικαιωμάτων, την οργάνωση της εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την υποστήριξη των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων · λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η δημιουργία ελεύθερων ζωνών από ΛΟΑΤΙ, ακόμη και αν δεν συνίσταται στην εισαγωγή 

φυσικών συνόρων, αποτελεί μέτρο που εισάγει εξαιρετικά διακρίσεις, περιορίζοντας την 

ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ · λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ψηφίσματα 

εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιθέσεων εναντίον της ΛΟΑΤΙ κοινότητας στην 

Πολωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αυξανόμενη ρητορική μίσους από τους 

δημόσιους και εκλεγμένους αξιωματούχους και τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς 

και οι επιθέσεις και οι απαγορεύσεις για Πορείες Υπερηφάνειας και προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης και δράσεων όπως η Πολύχρωμη Παρασκευή (Rainbow Friday), 

 

Q. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ΛΟΑΤΙ Έρευνα του FRA12, το 32% των ν   

ερωτηθέντων αισθάνθηκε ότι υφίσταται διακρίσεις σε τομείς εκτός απασχόλησης, όπως η 

εκπαίδευση · λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μεταξύ των ΛΟΑΤΙ παιδιών 

είναι υψηλότερος από ό, τι για τα παιδιά που δεν είναι ΛΟΑΤΙ · λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ασφαλών σχολικών 

περιβαλλόντων στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως τα ΛΟΑΤΙ παιδιά και παιδιά από ΛΟΑΤΙ 

οικογένειες · λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα θύματα επιθέσεων εναντίον των ΛΟΑΤΙ 

δικαιωμάτων είναι τα παιδιά και οι νέοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και μικρότερα αστικά 

κέντρα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη βία και συχνά αντιμετωπίζουν απόρριψη και 

αβεβαιότητα και συνεπώς χρειάζονται ειδική στήριξη και βοήθεια από κρατικά και τοπικά 

κυβερνητικά ιδρύματα ή ΜΚΟ, 

 
11 ECtHR Case of S. and Marper v. The United Kingdom, 4 Δεκεμβρίου 2008 (Αριθμός Αιτήσεων. 30562/04 και 

30566/04), παρ. 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}; Opinion of Advocate General 

Sharpston, 17 Ιουλίου 2014 σε κοινές υποθέσεις C-148/13, C-149/13 και C-150/13, παρ. 38 και 39, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%25 

22&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c id=4735298#ctx1 
12 FRA EU LGBT survey, summary of results, https://fra.europa.eu/en/publications-and-

resources/infographics/eu-lgbt-survey 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#/{
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22gender+identity%22&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298%23ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22gender+identity%22&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298%23ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22gender+identity%22&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298%23ctx1
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R. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νόμου περί απαγορεύσεων των διακρίσεων σε πολλά 

Κράτη Μέλη θέτει τους πλέον περιθωριοποιημένους πληθυσμούς σε κίνδυνο διακρίσεων και 

βίας · λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων θα 

κάλυπτε αυτό το κενό στην προστασία αλλά έχει παραμείνει αναρτημένο στο Συμβούλιο για 

11 χρόνια · λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα νομοθετικό κενό όσον αφορά την προστασία 

από εγκλήματα με βάση την προκατάληψη που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό 

και την ταυτότητα φύλου στην ΕΕ και σε πολλά Κράτη Μέλη, 
 
S. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκτεθούν σε πολλαπλές και διατομεακές 

διακρίσεις · λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε έναν λόγο διακρίσεων 

πρέπει να δίνουν προσοχή στην κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων που ενδέχεται να είναι 

θύματα πολλαπλών διακρίσεων που θα μπορούσαν να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην 

ηλικία, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο ή την αναπηρία, 
 
T. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΛΟΑΤΙ αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία παγκοσμίως, 
 

1. Υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων είναι θεμελιώδη δικαιώματα και ότι, ως 

εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη έχουν καθήκον να τα διατηρούν και 

να τα προστατεύουν σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, καθώς και με το διεθνές δίκαιο, 
 
2. Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά της 

ΛΟΑΤΙ κοινότητας που παρατηρούνται στην ΕΕ, προέρχονται από κράτη, κρατικούς 

αξιωματούχους, κυβερνήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 

πολιτικούς, 
 
3. Καταδικάζει έντονα κάθε διάκριση εις βάρος των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων και τα θεμελιώδη 

δικαιώματά τους από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους από τις 

δημόσιες αρχές και τους εκλεγμένους αξιωματούχους, στο πλαίσιο των εκλογών, καθώς και τις 

πρόσφατες δηλώσεις των ζωνών στην Πολωνία ελεύθερες από την αποκαλούμενη «ΛΟΑΤΙ 

ιδεολογία »και καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά αυτές τις δημόσιες διακρίσεις, 
 

4. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό και 

παρενόχληση που ξεκινά από το σχολείο και προτρέπει την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να 

λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να τερματίσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΙ 

ανθρώπων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε εκφοβισμό, κακοποίηση ή απομόνωση, 

συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικές ρυθμίσεις. καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι τα σχολεία 

σε ορισμένα Κράτη Μέλη εμποδίζονται από τις δημόσιες αρχές να εκπληρώσουν το ρόλο τους 

για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων και 

υπενθυμίζει ότι τα σχολεία πρέπει όχι μόνο να είναι ασφαλή μέρη αλλά και θέσεις που 

ενισχύουν και προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των παιδιών; τονίζει τη σημασία 

της υγείας και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νεαρούς 

ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άδικα πρότυπα για το φύλο · 

υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων σχετικά 

με τις σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα των φύλων, τη συναίνεση και τον αμοιβαίο 

σεβασμό ως τρόπο πρόληψης και καταπολέμησης των στερεοτύπων του φύλου, της ΛΟΑΤΙ-

φοβίας και της βίας λόγω φύλου, 
 

5. Υπενθυμίζει ότι η ΛΟΑΤΙ-φοβία σε αθλητικές εκδηλώσεις εξακολουθεί να είναι κοινή και 

ότι τα μέτρα για την καταπολέμησή της λείπουν · καλεί τα Κράτη Μέλη να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ομοφοβία στον αθλητισμό επηρεάζει τους 

νεαρούς ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη και να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση  
 

6. Καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ελεύθερη 

κυκλοφορία όλων των οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΙ οικογενειών,



σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου του Ιουνίου 2018, της ΕΕ στην υπόθεση Coman13, 
καλεί τα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για την ίση αναγνώριση των γάμων ιδίου 
φύλου και των σχέσεων μεταξύ ομοφυλοφίλων, ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του 
δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή χωρίς διακρίσεις  

 

7. Ανησυχεί για την αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας · καλεί την Επιτροπή και τα 

Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, 

της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, με πλήρη ένταξη της 

κοινωνίας των πολιτών και με τη συμβολή των ενδιαφερομένων όπως η FRA, 
 
8. Καταδικάζει τα περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους, τόσο εντός και εκτός 

διαδικτύου με κίνητρο για ρατσισμό, ξενοφοβία ή θρησκευτική μισαλλοδοξία ή με 

προκατάληψη κατά της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, 

των χαρακτηριστικών φύλου ή του καθεστώτος μειοψηφίας. την απομάκρυνση και την 

απαγόρευση του ΛΟΑΤΙ περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, που εκτελούνται καθημερινά 

στην ΕΕ · εκφράζει τη λύπη του για το αυξανόμενο επίπεδο ρητορικής μίσους από ορισμένες 

δημόσιες αρχές, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης · ζητεί η ΕΕ να αποτελέσει 

παράδειγμα αντιτασσόμενη για την ρητορική μίσους στα θεσμικά της όργανα · εκφράζει την 

ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και συνιστά 

στα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν απλές διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους πολίτες να 

αναφέρουν την παρουσία περιεχομένου μίσους στο διαδίκτυο, 
 
9. Εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη αναφοράς των εγκλημάτων μίσους από τα θύματα 

λόγω ανεπαρκών εγγυήσεων και την αποτυχία των αρχών να διερευνήσουν σωστά και να 

καταδικάσουν τα εγκλήματα μίσους στα Κράτη Μέλη · καλεί τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν 

και να διαδώσουν εργαλεία και μηχανισμούς για την αναφορά εγκλημάτων μίσους και 

ρητορικής μίσους και να διασφαλίσουν ότι κάθε περίπτωση εικαζόμενου εγκλήματος μίσους ή 

ρητορικής μίσους διερευνάται αποτελεσματικά, διώκεται και δοκιμάζεται, 
 
10. Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις αρχές επιβολής του 

νόμου και τις δικαστικές αρχές καθώς και για τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, με στόχο την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις και εγκλήματα μίσους, 
 
11. Αναγνωρίζει ότι, ελλείψει συγκρίσιμων και αναλυτικών στοιχείων για την ισότητα που έχουν 

συλλέξει τα Κράτη Μέλη, η πλήρης έκταση της ανισότητας στην ΕΕ παραμένει μη 

αναγνωρισμένη · θεωρεί ότι η συλλογή τέτοιων δεδομένων από τα Κράτη Μέλη είναι 

απαραίτητη για τη διαμόρφωση ουσιαστικών πολιτικών για την εφαρμογή του κοινοτικού 

δικαίου για την ισότητα της ΕΕ · καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν την 

ανάγκη για αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα για την ισότητα που μπορούν να παράσχουν 

μέτρα σχετικά με τις διακρίσεις, κατανεμημένα με βάση τις διακρίσεις, προκειμένου να 

ενημερώνονται για τη χάραξη πολιτικής · καλεί και τα δύο θεσμικά όργανα να καθορίσουν 

συνεπείς αρχές συλλογής δεδομένων για την ισότητα, με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, τα 

πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ και τη διαβούλευση με τις σχετικές κοινότητες, 
 
12. Καταδικάζει κάθε είδους διάκριση ή βία με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου · ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει μια 

ατζέντα που να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, σεβόμενη 

παράλληλα τις αρμοδιότητες των Κρατών Μελών και να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά και 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους · χαιρετίζει σχετικά τον 

κατάλογο των ενεργειών που εκπόνησε η Επιτροπή για την προώθηση της ισότητας των 

ΛΟΑΤΙ, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής εκστρατείας για την καταπολέμηση των 

στερεοτύπων και τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων · προτρέπει την 

Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να εργαστούν σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων · καλεί την  

 
13 ECLI:EU:C:2018:385. 

 



Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη τέτοιων οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως μέσω του προγράμματος «Rights and 

Values» · επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου από το FRA δείχνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 

βλέπουν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ ως σημαντικούς κινητήριους μοχλούς για την 

υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των ΛΟΑΤΙ, 
 

13. Υπενθυμίζει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 

τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ · καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να ανταλλάξουν 

βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενθαρρύνει 

τα Κράτη Μέλη να ενημερώνουν πλήρως τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους για τα δικαιώματά τους,  
 
14. Επαναλαμβάνει τα αίτημά του για έναν συνεκτικό, μόνιμο και αντικειμενικό μηχανισμό της ΕΕ 

για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνει την 

προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ · υπογραμμίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός 

χρειάζεται περισσότερο επειγόντως από ποτέ άλλοτε · επαναλαμβάνει την ανάγκη 

αμερόληπτης και τακτικής αξιολόγησης της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη 

δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα τα Κράτη Μέλη και καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του αναγγελθέντος 

κύκλου αναθεώρησης του κράτους δικαίου, 
 
15. Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία και τις 

διαδικασίες που διαθέτουν για να εξασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή των αρχών 

και αξιών της Συνθήκης, όπως διαδικασίες επί παραβάσει, δημοσιονομικές διαδικασίες, 

μηχανισμό κράτους δικαίου και διαδικασία του Άρθρου 7 , συμπεριλαμβανομένων των 

συνεχιζόμενων διαδικασιών, 
 
16. Καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η δημιουργία ελεύθερων ζωνών από ΛΟΑΤΙ 

αποτελεί παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην ΕΕ, παραβιάζοντας το 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 ΣΕΕ, το ΛΑρθρο 21 ΣΛΕΕ, τους Τίτλους IV και V του Τρίτου 

Μέρους της ΣΛΕΕ και Άρθρο 45 του Χάρτη, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον 

η Πολωνία απέτυχε να εκπληρώσει την υποχρέωσει της σύμφωνα με τις Συνθήκες και εάν 

πρέπει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το θέμα, σύμφωνα με το Άρθρο 258 της 

ΣΛΕΕ, 
 
17. Καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Επενδύσεων της ΕΕ, 

και να χρησιμοποιεί τακτικούς διαλόγους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για 

να υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους τη δέσμευσή τους για μη διακριτική μεταχείριση σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει οι χρηματοδοτήσεις να χρησιμοποιούνται για διακρίσεις · καλεί 

την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις σαφείς και άμεσες 

παραβιάσεις των κανόνων κατά των διακρίσεων, ιδίως την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει 

της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, από τα τοπικά συμβούλια που εκδίδουν κανονισμούς για τα 

δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ,  
 
18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υιοθετήσει μια λοατι στρατηγική της 

ΕΕ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, 

εξασφαλίζοντας συνέχεια και ισχυρή ακολουθία στο έργο της προηγούμενης Επιτροπής με 

τον κατάλογο των δράσεων για την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΙ, 
 
19. Καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική εξασφάλιση της ισότιμης 

και ισχυρής νομικής προστασίας όλων για όλους τους λόγους που περιλαμβάνονται στο Αρθρο 

19 της ΣΛΕΕ · ζητεί από το Συμβούλιο να απεμπλακεί και να ολοκληρώσει αμέσως τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων και 

χαιρετίζει τις νέες δεσμεύσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτό, 
 
20. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα Κράτη Μέλη για να ενισχύσει τη 

διερεύνηση των εγκλημάτων που βασίζονται στο μίσος, όπως τα εγκλήματα που  



παρακινούνται από τη ΛΟΑΤΙ-φοβία και την υποστήριξη των θυμάτων · επισημαίνει ότι 

ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν επεκτείνει την προστασία που παρέχεται στα θύματα διακρίσεων 

που βασίζονται σε άλλους λόγους, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου 

ή τα χαρακτηριστικά φύλου, κατά την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της ΕΕ για την 

καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 

ποινικού δικαίου και ενθαρρύνει αυτές τις επεκτάσεις · επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να αναθεωρήσει, μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων, την απόφαση-πλαίσιο 

που ισχύει επί του παρόντος, προκειμένου να συμπεριλάβει την υποκίνηση μίσους λόγω 

φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, 
 

21. Προσκαλεί την Επιτροπή των Περιφερειών, ως εκπρόσωπο των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών της ΕΕ, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της, ως απάντηση στην ανάπτυξη ζώνης ελεύθερης από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των 

ΛΟΑΤΙ» στην Πολωνία, 
 
22. Στηρίζει το έργο της ΕΕ για την υπεράσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην εξωτερική της δράση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ · ζητεί το 

προσεχώς εγκριθέν Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία 

να διατηρήσει τις ισχυρές δεσμεύσεις του και να επικεντρωθεί στα ζητήματα των ΛΟΑΤΙ στα 

επόμενα πέντε χρόνια, όπως συνέβη από το 2015 έως το 2019, 
 
23. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν το καθήκον τους να προστατεύουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΙ 

ανθρώπων, χωρίς εξαίρεση, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο · καλεί τα Κράτη Μέλη να λάβουν 

θετικά μέτρα για να αυξήσουν την κοινωνική αποδοχή προς την ΛΟΑΤΙ κοινότητα, 
 
24. Καλεί την Πολωνία να καταδικάσει κατηγορηματικά τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΙ, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από τοπικές αρχές, και να ανακαλέσει 

ψηφίσματα που επιτίθενται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ, συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών διατάξεων κατά της «ιδεολογίας των ΛΟΑΤΙ», σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 

τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, 
 
25. Καταδικάζει την κατάχρηση των νόμων σχετικά με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 

στους ανηλίκους, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

προκειμένου να λογοκρίνουν τα περιεχόμενα και τα υλικά που σχετίζονται με τις ΛΟΑΤΙ, 

ιδίως το Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο 16 του Νόμου περί Προστασίας των Ανήλικων κατά 

των Επιζήμιων Επιπτώσεων της Δημόσιας Ενημέρωσης στη Λιθουανία και του Άρθρου 10.1 

του Νόμου περί Εκπαίδευσης στη Λετονία · καλεί τα Κράτη Μέλη να τροποποιήσουν τη 

νομοθεσία αυτή ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως 

κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο · καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει αυτή τη συμμόρφωση, 
 
26. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να παρακολουθούν την ρητορική μίσους από τις δημόσιες αρχές 

και τους εκλεγμένους αξιωματούχους καθώς και κατά τις τοπικές, περιφερειακές και 

εθνικές εκλογές και να λαμβάνουν αυστηρά και συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις εναντίον 

του, 
 
27. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των Κρατών Μελών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. 


