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Emne: Europa-Parlamentets plenarforsamling opfordrer Kommissionen til at lave en EU-køreplan, som 
beskytter LGBTI´s fundamentale rettigheder

Kære alle

Til jeres orientering videresender jeg Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativ-
betænkning (ikke-lovgivende), der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-køreplan mod 
diskriminerende handlinger mod LGBTI-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og 
interkønnede).

Parliament calls for EU roadmap to protect fundamental rights of LGBTI people

Betænkningens titel er forslag om EU-køreplanen om homofobi og forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering og kønsidentitet. 

Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog anti-homofobi betænkningen tirsdag den 4. februar 2014, 
hvor 394 stemte for, 176 stemte imod og 72 undlod at stemme. 

Europa-Parlamentets har tre generelle betragtninger på områder, hvor de: 
 fordømmer på det kraftigste enhver forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og 

kønsidentitet og beklager dybt, at de grundlæggende rettigheder for LGBTI selv i EU endnu ikke altid 
respekteres fuldt ud;

 mener, at Den Europæiske Union i øjeblikket mangler en omfattende politik til beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer;

 anerkender, at ansvaret for at beskytte de grundlæggende rettigheder ligger hos Kommissionen 
og medlemsstaterne i fællesskab; opfordrer Kommissionen til at bruge sine beføjelser i videst 
muligt omfang, herunder til at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer 
medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og Europarådets henstilling 
om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller 
kønsidentitet;

Europa-Parlamentet foreslår at EU-køreplanen bør sikre: 
 ikke-forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet
 ikke-forskelsbehandling på uddannelsesområdet
 ikke-forskelsbehandling på sundhedsområdet
 ikke-forskelsbehandling på området varer og tjenesteydelser
 m.m. (for nærmere information se betænkningen under punkt 4 her)

Europa-Parlamentet henviser til at elleve ligestillingsministre (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, 
Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, Østrig) i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at 
udarbejde en omfattende EU-politik for LGBT-ligestilling, og at ti medlemsstater (Belgien, Storbritanien, 
Frankrig, , Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Tyskland) allerede har vedtaget eller 
diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan.

Ordfører for betænkningen er Ulrike Lunacek (De Grønne, Østrig), og fra dansk side har Britta Thomsen
(S&D) været med til at forhandle betænkningen. Begge har modtaget tusindvis af mails fra katolske 
lobbyister, som har opfordret flere MEP´ere til at stemme imod betænkningen. 

I søndags var der større demonstrationer i Lyon og Paris, som mente at Frankrigs fremtid er truet på grund 
af legitimeringen af ”unatural families”. For nærmere information se nedenstående artikel fra The Guardian.

France's future at risk from 'unnatural families', say conservative protesters
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Næste skridt
Kommissionen er ikke forpligtet til at reagere på Europa-Parlamentets opfordring. Det er dog forventeligt at 
Kommissionen deler samme interesse som Europa-Parlamentet, og derfor indleder en offentlig høringsrunde 
med henblik på at udarbejde forslaget om EU-køreplanen.

Baggrund
Ritzau skriver, at betænkningen er blevet udformet, efter at en europæisk undersøgelse blev udgivet i maj 
2013 på baggrund af svar fra 93.000 personer fra EU-medlemslandene.

Ifølge undersøgelsen følte knap halvdelen af LGBT-personerne sig diskrimineret eller chikaneret, lidt under 
en tredjedel var blevet fysisk angrebet i 2012, og hver femte var blevet diskrimineret i relation til 
beskæftigelse eller erhverv.
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