
35. mivel Tádzsikisztán tranzitország szerepét tölti be a szomszédos Afganisztánból Oroszországba és 
Nyugat-Európába érkező kábítószerek tekintetében, sürgeti az EU-t, hogy – különös tekintettel a tádzsik 
kábítószer-ellenes ügynökség finanszírozására – tovább erősítse az e tevékenységek ellen irányuló támoga
tását Tádzsikisztánban, anélkül, hogy akadályozná a határokon átnyúló kereskedelmet, amely elengedhe
tetlen a határmenti régiók gazdasági fejlődése szempontjából; 

36. felhívja a figyelmet a Tádzsikisztánban fel nem robbant kazettás bombákra, és sürgeti az eltávolítá
sukra szolgáló források növelését; 

* 

* * 

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Tádzsik Köztársaság kormányának. 

A kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvény 
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Az Európai Parlament 2009. szeptember 17-i állásfoglalása a kiskorúakat a nyilvános információk 
káros hatásaitól védő litván törvényről 

(2010/C 224 E/04) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre, különösen az emberi jogokról szóló 
ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 1950. 
november 4-i európai egyezményben foglalt kötelezettségekre, valamint az ENSZ 1989. november 
20-i gyermekjogi egyezményére, 

— tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos előírásaira, különös tekintettel az EU-Szerződés 
6. cikkére és az EK-Szerződés 13. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

— tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkének (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy: „e szerződés egyéb 
rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződés által a Közösségre átruházott hatáskörök keretén belül a 
Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhan
gúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőző
désen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére”, 

— tekintettel a 2000/43/EK ( 1 ) és a 2000/78/EK ( 2 ) tanácsi irányelvre, amelyek megtiltanak minden 
közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, valamint a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2008. július 2-i tanácsi irányelvre irányuló javaslatra 
(COM(2008)0426), továbbá tekintettel a az Európai Unió alapjogi chartája 21. cikkére, amely megtilt 
minden megkülönböztetést, így „különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetést”, 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,
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A. mivel az EU az emberi jogokon, az alapvető szabadságjogokon, a demokrácián, a jogállamiságon, az 
egyenlőségen és a hátrányos megkülönböztetés tilalmán alapuló értékközösség, és ezen cél elérése 
érdekében a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet is magában foglaló 
irányelveket javasoltak és fogadtak el, 

B. mivel a szexuális irányultság a magánélethez való jog körébe tartozik, amelyet nemzetközi, európai és 
nemzeti emberi jogi szabályok garantálnak, míg az egyenlőséget és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát a hatóságoknak kell biztosítaniuk; a média, a nem kormányzati szervezetek és a magánsze
mélyek számára pedig biztosítani kell a szólásszabadságot, 

C. mivel a litván parlament 2009. július 14-én elfogadta a 2010. március 1-jén hatályba lépő, a kiskorúakat 
a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvény módosításait, amely értelmében tilos lesz „a 
homoszexuális és biszexuális kapcsolatokra buzdító nyilvános információkat közvetlenül kiskorúaknak 
terjeszteni”, mivel ezek „káros hatást gyakorolnak a kiskorúak fejlődésére”, 

D. mivel a törvény megfogalmazása – különösen a 4. cikké – homályos és jogilag pontatlan, amely 
ellentmondásos értelmezéshez vezethet, 

E. mivel a Litván Köztársaság elnöki vétó elutasítását követően a törvénytervezetet a litván hatóságok 
jelenleg is vizsgálják, 

F. mivel nem világos, hogy ez a törvény milyen típusú anyagokra vonatkozna, és hogy annak hatálya 
kiterjed-e a könyvekre, a művészetre, a sajtóra, a reklámra, a zenére és az olyan nyilvános rendezvé
nyekre, mint a színház, a kiállítások vagy a demonstrációk, 

G. mivel az EU svéd elnöksége megtárgyalta a módosított törvényt a litván hatóságokkal, miközben az új 
Litván Köztársaság elnöke kijelentette, hogy biztosítani fogja, hogy a törvény összhangban legyen az 
uniós és nemzetközi követelményekkel, 

1. kéri az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy véleményezze a törvényt és az abból eredő jövőbeli 
módosításokat az európai uniós szerződések és jogszabályok fényében; 

2. megerősíti annak jelentőségét, hogy az EU fellépjen a hátrányos megkülönböztetés valamennyi – 
különösen a szexuális irányultságon alapuló – formája ellen; 

3. megerősíti az ENSZ 1959. november 20-i gyermekjogi egyezményének preambulumában megfogal
mazott elvet, miszerint „a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös 
védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre”; 

4. üdvözli Litvánia új köztársasági elnökének nyilatkozatait, valamint a törvény esetleges módosításait 
értékelő litván munkacsoport létrehozását, és felkéri a Litván Köztársaság elnökét és hatóságokat annak 
biztosítására, hogy a nemzeti jogszabályok összhangban legyenek a nemzetközi és európai jogban foglalt 
emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal; 

5. megjegyzi, hogy a litván parlament által 2009. július 14-én elfogadott, a kiskorúakat a nyilvános 
információk káros hatásaitól védő törvény még nem hatályos és hatálybalépése előtt felülvizsgálaton kell 
átesnie; 

6. utasítja illetékes bizottságát, hogy kövesse nyomon az ügyet; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a 
tagjelölt országok kormányának és parlamentjének, a Litván Köztársaság elnökének és parlamentjének, az 
Alapjogi Ügynökségnek és az Európa Tanácsnak.
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