My, jako partia kandydująca do Parlamentu Europejskiego, deklarujemy,
że będziemy bronić praw człowieka osób homoseksualnych, biseksualnych,
transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz pracować w celu zagwarantowania ich równości prawnej, zarówno w granicach Unii Europejskiej jak
i poza nimi. Swoje zobowiązania spełnimy poprzez:

Wzmocnienie ochrony prawnej osób LGBTI
w oparciu o prawa unijne i politykę UE
Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla osób
i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI
Bycie sojusznikiem/sojuszniczką tych,
których głos nie jest dostatecznie reprezentowany
Uczynienie z Unii Europejskiej liderki
w kwestii praw osób LGBTI
Wspieranie społeczności LGBTI
przy użyciu mandatów poselskich
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My, jako partia kandydująca do Parlamentu Europejskiego, deklarujemy, że będziemy bronić praw
człowieka osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz pracować w celu zagwarantowania ich równości prawnej, zarówno w granicach Unii Europejskiej jak i poza
nimi. Swoje zobowiązania spełnimy poprzez:
Wzmocnienie ochrony prawnej osób LGBTI
w oparciu o prawa unijne i politykę UE.

Bycie sojusznikiem/sojuszniczką tych, których głos nie
jest dostatecznie reprezentowany.

Deklarujemy, że będziemy aktywnie działać na rzecz
wprowadzenia wszystkich niezbędnych środków
prawnych dążących do zapewnienia jak najwyższego
stopnia ochrony praw osób LGBTI. Nasza partia
będzie angażować się we współpracę z innymi,
w celu wypracowania optymalnych strategii mających na celu zniwelowanie luk prawnych dotyczących ochrony osób LGBTI przed dyskryminacją,
przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści
wynikającymi z uprzedzeń na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i cech płciowych. Będziemy
również pracować nad rozwiązaniami, które
zwiększą ochronę i wsparcie dla osób LGBTI ubiegających się o azyl (włączając w to wdrożenie zreformowanego Wspólnego Europejskiego Systemu
Azylowego) oraz zapewnią prawo do swobody
przemieszczania się parom jednopłciowym i ich
rodzinom na równi z innymi, tak jak to było
w przypadku wyroku Coman. Będziemy również
aktywnie włączać się do inicjatyw mających na celu
wdrożenie takiej polityki na poziomie Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach członkowskich.
Uważamy to za niezbędny krok do wprowadzenia
realnej poprawy jakości życia osób LGBTI.

Deklarujemy, że będziemy korzystać ze swojej pozycji,
aby wzmocnić głos niesłyszanych dotąd osób LGBTI. Nasi
posłowie i posłanki będą aktywnie włączać się w prace
nad tym, aby prawodawstwo Unii Europejskiej było bardziej
inkluzywne dla wszystkich osób LGBTI – tych dyskryminowanych z powodu orientacji seksualnej, tożsamości
płciowej i cech płciowych, jak i tych, które doświadczają
dyskryminacji z powodu wyznania, koloru skóry, niepełnosprawności, statusu społeczno-ekonomicznego itp. Zobowiązujemy się stworzyć osobom LGBTI bezpieczną
przestrzeń do prezentowania problemów, z którymi się
zmagają oraz jako partia polityczna włączymy te problemy
do programów instytucji unijnych. Zadbamy o to, aby
postulaty osób LGBTI znalazły miejsce pozwalające zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla osób
i organizacji broniących praw człowieka osób LGBTI.
Deklarujemy, że będziemy aktywnie bronić pracy,
jaką wykonują organizacje LGBTI oraz obrońcy
i obrończynie praw człowieka zarówno na terenie
Europy jak i poza nią. Wszelkiego rodzaju próby
wprowadzenia restrykcji zagrażających społeczeństwu obywatelskiemu i praworządności będą przez
nas natychmiast kwestionowane. Państwa, które
dopuszczą się wykroczeń w tych sferach, zostaną
pociągnięte przez nas do odpowiedzialności
i wezwane do wywiązania się z zobowiązań, jakie
nakłada na nie członkostwo w Unii Europejskiej.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić inicjatywom obywatelskim, włączając w to organizacje
LGBTI, wsparcie ﬁnansowe pozwalające na realizację
ich misji zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią.
Będziemy bronić praw osób LGBTI przed wszelkimi
działaniami, które mają na celu podważenie wartości, na których opiera się Unia Europejska od początku swojego istnienia.

Uczynienie z Unii Europejskiej liderki
w kwestii praw osób LGBTI.
Deklarujemy, że będziemy pracować nad tym, aby Unia
Europejska aktywnie broniła praw osób LGBTI zarówno
w swoich granicach, jak i poza nimi oraz wspierała
aktywistki i aktywistów LGBTI wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe. Zobowiązujemy się doprowadzić do sytuacji,
kiedy instytucje unijne w sposób realny bronią praw
człowieka osób LGBTI. Osiągniemy to poprzez aktywne
monitorowanie działań instytucji europejskich i wdrożenie
Europejskiej Strategii LGBTI. Zadbamy o to, aby postulaty
dotyczące osób LGBTI pojawiały się i były widoczne
na każdym etapie prawodawstwa unijnego. Nasza partia
deklaruje również, że będzie zaangażowana we wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej spójności Unii Europejskiej w sprawach obrony praw osób LGBTI.
Wspieranie społeczności LGBTI
przy użyciu mandatów poselskich.
Deklarujemy, że za każdym razem, kiedy będzie to możliwe,
członkowie i członkinie naszej partii będą korzystali ze swojej
pozycji w Parlamencie Europejskim w celu zapewnienia
osobom LGBTI równości oraz pełni praw człowieka zarówno
w granicach Unii, jak i poza nią. Będziemy otwarci na dialog
z aktywistami i aktywistkami oraz organizacjami LGBTI jako
ekspertkami i ekspertami w obszarze doświadczeń i potrzeb
tej społeczności. Jako partia zobowiązujemy się być wiernym
sojusznikiem osób LGBTI oraz odpowiadać na każde
wezwanie do pomocy skierowane do nas przez aktywistów
i aktywistki oraz organizacje LGBTI.

