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Angajamentul Come Out 2019
Eu, în calitate de candidat pentru Parlamentul European, mă angajez să susțin drepturile
omului și egalitatea tuturor persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, trans și intersex
(LGBTI) din Uniunea Europeană și să fac acest lucru prin:

Întărirea protecția în legislația și politicile UE
Mă angajez să fiu un susținător vocal al măsurilor specifice care vor asigura cel mai înalt nivel
posibil de protecție juridică a drepturilor persoanelor LGBTI. Voi lucra în mod activ cu alții
pentru a găsi strategii pentru a elimina lacunele în ceea ce privește protecția juridică pe
criteriile de orientare sexuală, identitate de gen și caracteristici sexuale în domeniile antidiscriminare, infracțiuni motivate de ură și discursuri de ură. Voi depune eforturi în sprijinul
măsurilor care măresc protecția pentru solicitanții de azil LGBTI (inclusiv adoptarea
sistemului european comun de azil reformat) și mă voi asigura că libertatea de mișcare este la
fel de accesibilă cuplurilor de același sex și familiilor acestora, respectiv hotărârea în cazul
Coman. Voi contribui, de asemenea, în mod activ la implementarea eficientă a politicilor atât la
nivel european, cât și la nivel național, ca un pas necesar pentru a face o schimbare reală în
viața persoanelor LGBTI.
Asigurarea unui mediu favorabil pentru apărătorii drepturilor omului LGBTI
Mă angajez să acționez ca un apărător puternic și vocal al activității organizațiilor LGBTI și a
activiștilor pentru drepturilor omului din întreaga Europă. Voi face acest lucru prin
contestarea în mod activ a oricăror încălcări ale drepturilor civile și a statului de drept, prin
responsabilizarea statelor membre ale UE cu privire la angajamentele luate. Voi depune
eforturi pentru a asigura finanțarea continuă și accesibilă din partea UE pentru societatea
civilă, inclusiv pentru organizațiile LGBTI, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. Voi apăra
drepturile persoanelor LGBTI împotriva tuturor forțelor care încearcă să erodeze valorile și
standardele pe care se întemeiază UE.
Rolul de aliat pentru vocile subreprezentate
Mă angajez să-mi folosesc poziția pentru a amplifica vocile persoanelor LGBTI care sunt
subreprezentate și pentru a contribui în mod proactiv la elaborarea de politicii UE mai
cuprinzătoare pentru persoanele LGBTI care sunt excluse din cauza orientării lor sexuale, a
identității sau expresiei de gen sau a caracteristicilor sexuale, dar și pentru credința, culoarea,

MozaiQ LGBT Association
www.mozaiqlgbt.ro
Strada Stelea Spătaru nr. 13, sector 3, București
office@mozaiqlgbt.ro

dizabilitatea, statutul socio-economic și alte caracteristici. Voi face acest lucru prin aducerea la
masă a unor voci subreprezentate ale comunității LGBTI, care își vor exprima în mod activ
preocupările și vor pune problemele lor pe agenda instituțiilor UE. Voi asigura, de asemenea,
că vocile LGBTI sunt incluse în direcția atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru a
se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.
Leadership european în ceea ce privește drepturile LGBTI
Mă angajez să garantez că UE va rămâne un campion vizibil al drepturilor persoanelor LGBTI
atât în interiorul cât și în afara granițelor sale, precum și un aliat puternic al activiștilor LGBTI
din Europa. Mă voi asigura că instituțiile UE va rămâne un lider în apărarea drepturilor
persoanelor LGBTI prin adoptarea unei strategii UE privind LGBTI și luând pe deplin în
considerare drepturile LGBTI în procesul de elaborare a politicilor UE. De asemenea, mă
angajez să consolidez coerența internă și externă în angajamentul Uniunii Europene față de
drepturile persoanelor LGBTI.
Valorificarea puterii poziției mele
Mă angajez să folosesc influența poziției mele pentru a promova drepturile persoanelor LGBTI
și să lucrez pentru egalitate și incluziune atât în interiorul cât și în afara UE, oriunde pot. Voi fi
deschis să mă implic într-un dialog activ cu activiștii și organizațiile LGBTI, care sunt vocile
principale ale propriilor experiențe și nevoi. Voi fi un aliat puternic al comunității LGBTI și voi
fi receptiv la apelurile la acțiune ale organizațiilor LGBTI de la toate nivelurile.
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