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16.12.2019 B9-0234/1

Изменение 1
Тери Райнтке, Марцел Колая, Александра Гезе, Салима Йенбу, Хенрике Хан, 
Алис Кунке, Гуендолин Делбос-Корфилд, Размус Андрезен, Яник Жадо, Тинеке 
Стрик, Грейс О'Съливан, Ерик Маркварт, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Пернандо Барена Арса, Манюел 
Бомпар, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Еухения Родригес Палоп, 
Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Ан-Софи Пелтие, Констандинос Арванитис, 
Мартин Ширдеван, Димитриос Пападимулис, Хелмут Шолц, Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL
Карен Мелкиор

Предложение за резолюция B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ, включително 
зони без ЛГБТИ

Предложение за резолюция
Съображение Н

Предложение за резолюция Изменение

Н. като има предвид, че свободата 
на словото следва да бъде гарантирана 
за медиите, неправителствените 
организации (НПО) и физическите лица;

Н. като има предвид, че свободата 
на словото следва да бъде гарантирана 
офлайн и онлайн за медиите, 
неправителствените организации (НПО) 
и физическите лица, особено с оглед на 
тревожната тенденция към 
отстраняване и забрана на ЛГБТИ 
съдържание в социалните мрежи; 

Or. en
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Изменение 2
Тери Райнтке, Марцел Колая, Александра Гезе, Салима Йенбу, Хенрике Хан, 
Алис Кунке, Гуендолин Делбос-Корфилд, Размус Андрезен, Яник Жадо, Тинеке 
Стрик, Грейс О'Съливан, Ерик Маркварт, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Пернандо Барена Арса, Манюел 
Бомпар, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Еухения Родригес Палоп, 
Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Ан-Софи Пелтие, Констандинос Арванитис, 
Мартин Ширдеван, Димитриос Пападимулис, Хелмут Шолц, Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL
Карен Мелкиор

Предложение за резолюция B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ, включително 
зони без ЛГБТИ

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. осъжда случаите на 
престъпления от омраза и изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, 
мотивирани от расизъм, ксенофобия, 
религиозна нетърпимост или от 
предубеждения по отношение на 
уврежданията, сексуалната ориентация, 
половата идентичност или половите 
характеристики, или малцинствения 
статут, които се наблюдават ежедневно 
в ЕС; изразява съжаление по повод 
увеличаващия се брой изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, 
отправени от страна на някои публични 
органи, политически партии и медии; 
призовава ЕС да послужи за пример в 
противопоставянето на изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, в 
рамките на неговите институции; 
изразява загриженост във връзка с все 
по-честите изказвания в интернет, 
проповядващи вражда и омраза, и 
препоръчва държавите членки да 
въведат опростени процедури, които да 

8. осъжда случаите на 
престъпления от омраза и изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, както 
офлайн, така и онлайн, мотивирани от 
расизъм, ксенофобия, религиозна 
нетърпимост или от предубеждения по 
отношение на уврежданията, 
сексуалната ориентация, половата 
идентичност или половите 
характеристики, или малцинствения 
статут, както и тенденцията към 
отстраняване и забрана на ЛГБТИ 
съдържание в социалните мрежи, 
които се наблюдават ежедневно в ЕС; 
изразява съжаление по повод 
увеличаващия се брой изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, 
отправени от страна на някои публични 
органи, политически партии и медии; 
призовава ЕС да послужи за пример в 
противопоставянето на изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, в 
рамките на неговите институции; 
изразява загриженост във връзка с все 
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позволяват на гражданите да съобщават 
за случаи на съдържание, проповядващо 
омраза онлайн;

по-честите изказвания в интернет, 
проповядващи вражда и омраза, и 
препоръчва държавите членки да 
въведат опростени процедури, които да 
позволяват на гражданите да съобщават 
за случаи на съдържание, проповядващо 
омраза онлайн;

Or. en



AM\1195297BG.docx PE643.407v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.12.2019 B9-0234/3

Изменение 3
Тери Райнтке, Марцел Колая, Александра Гезе, Салима Йенбу, Хенрике Хан, 
Алис Кунке, Гуендолин Делбос-Корфилд, Размус Андрезен, Яник Жадо, Тинеке 
Стрик, Грейс О'Съливан, Ерик Маркварт, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Пернандо Барена Арса, Манюел 
Бомпар, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Еухения Родригес Палоп, 
Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Ан-Софи Пелтие, Констандинос Арванитис, 
Мартин Ширдеван, Димитриос Пападимулис, Хелмут Шолц, Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL
Карен Мелкиор

Предложение за резолюция B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ, включително 
зони без ЛГБТИ

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. осъжда всяка дискриминация или 
насилие въз основа на сексуална 
ориентация, полова идентичност или 
полови характеристики; насърчава 
Комисията да предложи програма, която 
да гарантира равни права и 
възможности за всички граждани, която 
същевременно да бъде съобразена с 
областите на компетентност на 
държавите членки, и да осъществява 
мониторинг за правилното 
транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС, отнасящо се 
до ЛГБТИ; с оглед на това приветства 
подготвения от Комисията списък с 
мерки за по-голяма равнопоставеност на 
ЛГБТИ, включително 
комуникационната ѝ кампания за борба 
със стереотипите и подобряване на 
приемането на ЛГБТИ от страна на 
обществото; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
работят в тясно сътрудничество с 
организациите на гражданското 

12. осъжда всяка дискриминация или 
насилие въз основа на сексуална 
ориентация, полова идентичност или 
полови характеристики; насърчава 
Комисията да предложи програма, която 
да гарантира равни права и 
възможности за всички граждани, която 
същевременно да бъде съобразена с 
областите на компетентност на 
държавите членки, и да осъществява 
мониторинг за правилното 
транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС, отнасящо се 
до ЛГБТИ; с оглед на това приветства 
подготвения от Комисията списък с 
мерки за по-голяма равнопоставеност на 
ЛГБТИ, включително 
комуникационната ѝ кампания за борба 
със стереотипите и подобряване на 
приемането на ЛГБТИ от страна на 
обществото; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
работят в тясно сътрудничество с 
организациите на гражданското 
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общество, които осъществяват дейност 
в областта на правата на ЛГБТИ; 
отбелязва, че теренните проучвания на 
Агенцията на ЕС за основните права 
показват, че държавните служители 
считат законодателството и политиката 
на ЕС за основни двигатели в подкрепа 
на националните усилия за насърчаване 
на равнопоставеността на ЛГБТИ;

общество, които осъществяват дейност 
в областта на правата на ЛГБТИ; 
призовава Комисията да предостави 
адекватно финансиране в подкрепа на 
такива организации, развиващи 
дейност на национално и местно 
равнище, по-конкретно по линия на 
програмата „Права и ценности“; 
отбелязва, че теренните проучвания на 
Агенцията на ЕС за основните права 
показват, че държавните служители 
считат законодателството и политиката 
на ЕС за основни двигатели в подкрепа 
на националните усилия за насърчаване 
на равнопоставеността на ЛГБТИ;

Or. en


