Én mint az Európai Parlament képviselő-jelöltje fogadom, hogy kiállok a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszex (LMBTI) emberek emberi
jogaiért és valamennyi ember egyenlőségéért az Európai Unióban és azon túl.
Ennek érdekében az alábbi területeken fogok munkálkodni:

A védelem megerősítése az EU-s jogban
és közpolitikákban
Támogató környezet biztosítása az
LMBTI emberi jogok védelmezőinek
Az EU vezető szerepének biztosítása az
LMBTI emberi jogok területén
A pozíciómból eredő hatalom felhasználása
Az alulreprezentált csoportok képviselete
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Én mint az Európai Parlament képviselő-jelöltje fogadom, hogy kiállok a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszex (LMBTI)
emberek emberi jogaiért és valamennyi ember egyenlőségéért az
Európai Unióban és azon túl. Ennek érdekében az alábbi területeken
fogok munkálkodni:
A védelem megerősítése az EU-s jogban és
közpolitikákban.

Támogató környezet biztosítása az LMBTI
emberi jogok védelmezőinek

Vállalom, hogy elkötelezett támogatója leszek
azoknak az intézkedéseknek, amelyek az LMBTI
emberek emberi jogainak a lehető legmagasabb szintű jogi védelmet biztosítják. Másokkal
együtt aktívan dolgozom olyan stratégiák kidolgozásán, amelyek felszámoláják a szexuális
irányultságon, nemi identitáson és nemi jellegeken alapuló hátrányos megkülönböztetés, gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd elleni
jogi védelem terén meglévő hiányosságokat.
Támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek
növelik az LMBTI menedékkérők védelmét és
támogatását, ideértve a megreformált Közös
Európai Menekültügyi Rendszer elfogadását.
Támogatom, hogy a szabad mozgáshoz való
jog az azonos nemű párokat és családtagjaikat
is megillesse, ahogy azt az Európai Unió Bírósága Coman-ügyben hozott ítélete is előírja.
Aktívan fogok tevékenykedni az EU-s és nemzeti
szintű közpolitikák hatékony végrehajtásán,
hogy azok valódi változást hozzanak az LMBTI
emberek életében.

Vállalom, hogy elkötelezett védelmezője leszek
az LMBTI szervezetek és jogvédők munkájának
Európában és azon túl. Ennek érdekében aktívan
fellépek minden olyan kezdeményezés ellen,
amely korlátozza a civil szervezetek működését és
a jogállamiságot, és számon kérem az EU-s tagállamok által tett vállalásokat. Azon is munkálkodni
fogok, hogy az EU-s források továbbra is hozzáférhetőek legyenek a civil szervezetek, köztük az
LMBTI szervezetek számára az EU-n belül és azon
kívül is. Megvédem az LMBTI emberek emberi
jogait minden olyan törekvéssel szemben, amely
aláássa azokat az alapvető értékeket, amelyeken
az EU nyugszik.

Az alulreprezentált csoportok képviselete
Vállalom, hogy pozíciómat arra fogom használni, hogy felerősítsem az alulreprezentált LMBTI
emberek hangját, és hogy aktívan teszek annak
érdekében, hogy az EU-s közpolitika-alkotás
jobban tekintettel legyen azokra az LMBTI emberekre, akik nem csak szexuális irányultságuk,
nemi identitásuk és nemi jellegeik miatt kirekesztettek, hanem hitük, bőrszínük, fogyatékosságuk,
gazdasági-társadalmi hátterük vagy más
jellemzőik miatt is. Ennek érdekében tenni fogok
azért, hogy az alulreprezentált csoportok is részt
vehessenek a közpolitikai vitákban, aktív lépéseket teszek sajátos szempontjaik megismerésére,
és hogy ezek a témák is megjelenjenek az EU-s
intézmények napirendjén. Biztosítom, hogy az
LMBTI emberek hangja is meghallgatásra találjon a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében tett lépések során, hogy senki se maradjon le.

Az EU vezető szerepének biztosítása az
LMBTI emberi jogok területén
Vállalom, hogy lépéseket teszek annak érdekében, hogy az EU láthatóan kiálljon az LMBTI
emberi jogok mellett az EU határain belül és azon
kívül is. Támogatni fogom, hogy az EU-s intézmények vezető szerepet töltsenek be az LMBTI
emberi jogok védelme terén: elfogadjanak egy
EU-s szintű LMBTI stratégiát, valamint az EU-s döntéshozatal valamennyi szintjén érvényesítsék az
LMBTI emberi jogi szempontokat. Vállalom azt is,
hogy lépéseket teszek annak érdekében, hogy
nagyobb összhang legyen az EU belső és külső
politikái között az LMBTI emberi jogok érvényesítése kapcsán.

A pozíciómból eredő hatalom felhasználása
Vállalom, hogy a pozíciómból eredő befolyásomat arra fogom használni, hogy valamennyi területen előmozdítsam az LMBTI emberek emberi
jogainak ügyét, az egyenlőséget és a befogadást
az EU-n belül és azon kívül is. Nyitott leszek az aktív
párbeszédre az LMBTI aktivistákkal és szervezetekkel, akik saját tapasztalataik és szükségleteik
legfőbb szakértői. Erős szövetségese leszek az
LMBTI közösségnek, és válaszolni fogok a szervezeteiktől érkező felhívásokra, bármely szintről érkezzenek.

