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Tarkistus 1
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että sananvapaus olisi 
taattava tiedotusvälineille, 
kansalaisjärjestöille ja yksityishenkilöille;

N. katsoo, että sananvapaus olisi 
taattava verkossa ja sen ulkopuolella 
tiedotusvälineille, kansalaisjärjestöille ja 
yksityishenkilöille, erityisesti kun otetaan 
huomioon hlbti-aiheisen sisällön 
kieltämiseen ja sen poistamiseen 
verkkoyhteisöistä tähtäävät huolestuttavat 
pyrkimykset;
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Tarkistus 2
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, Grace 
O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. tuomitsee rasismiin, 
muukalaisvihaan tai uskontoon liittyvään 
suvaitsemattomuuteen taikka henkilön 
vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, 
sukupuoliominaisuuksiin tai 
vähemmistöasemaan liittyviin 
ennakkoluuloihin perustuvat vihapuhe- ja 
viharikostapaukset, joita ilmenee EU:ssa 
päivittäin; pitää valitettavana vihapuheen 
lisääntymistä tietyissä viranomaisissa, 
puolueissa ja tiedotusvälineissä; kehottaa 
EU:ta näyttämään esimerkkiä ja 
vastustamaan vihapuhetta toimielimissään; 
on huolissaan vihapuheen yleistymisestä 
internetissä ja suosittaa, että jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön yksinkertaisen menettelyn, 
jolla kansalaiset voivat ilmoittaa 
vihamielisestä sisällöstä verkossa;

8. tuomitsee rasismiin, 
muukalaisvihaan tai uskontoon liittyvään 
suvaitsemattomuuteen taikka henkilön 
vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, 
sukupuoliominaisuuksiin tai 
vähemmistöasemaan liittyviin 
ennakkoluuloihin perustuvat vihapuhe- ja 
viharikostapaukset verkossa ja sen 
ulkopuolella sekä hlbti-aiheisen sisällön 
kieltämiseen ja sen poistamiseen 
verkkoyhteisöistä tähtäävät pyrkimykset, 
joita ilmenee EU:ssa päivittäin; pitää 
valitettavana vihapuheen lisääntymistä 
tietyissä viranomaisissa, puolueissa ja 
tiedotusvälineissä; kehottaa EU:ta 
näyttämään esimerkkiä ja vastustamaan 
vihapuhetta toimielimissään; on huolissaan 
vihapuheen yleistymisestä internetissä ja 
suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
yksinkertaisen menettelyn, jolla kansalaiset 
voivat ilmoittaa vihamielisestä sisällöstä 
verkossa;
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Tarkistus 3
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, Grace 
O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tuomitsee kaikenlaisen 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuoliominaisuuksiin 
perustuvan syrjinnän ja väkivallan; 
kannustaa komissiota laatimaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioittavan 
ohjelman, joka takaa yhdenvertaiset 
oikeudet ja mahdollisuudet kaikille 
kansalaisille, ja valvomaan hlbti-
henkilöiden kannalta merkityksellisen 
EU:n lainsäädännön asianmukaista 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja sen täytäntöönpanoa; suhtautuu tässä 
suhteessa myönteisesti komission 
laatimaan luetteloon toimista hlbti-
henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi ja 
myös komission tiedotuskampanjaan, jolla 
torjutaan stereotypioita ja parannetaan 
hlbti-henkilöiden yhteiskunnallista 
hyväksyntää; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä 
hlbti-henkilöiden oikeuksien puolesta työtä 
tekevien kansalaisjärjestöjen kanssa; 
toteaa, että FRA:n kenttätutkimuksen 
mukaan viranomaiset pitävät EU:n 

12. tuomitsee kaikenlaisen 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuoliominaisuuksiin 
perustuvan syrjinnän ja väkivallan; 
kannustaa komissiota laatimaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioittavan 
ohjelman, joka takaa yhdenvertaiset 
oikeudet ja mahdollisuudet kaikille 
kansalaisille, ja valvomaan hlbti-
henkilöiden kannalta merkityksellisen 
EU:n lainsäädännön asianmukaista 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja sen täytäntöönpanoa; suhtautuu tässä 
suhteessa myönteisesti komission 
laatimaan luetteloon toimista hlbti-
henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi ja 
myös komission tiedotuskampanjaan, jolla 
torjutaan stereotypioita ja parannetaan 
hlbti-henkilöiden yhteiskunnallista 
hyväksyntää; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä 
hlbti-henkilöiden oikeuksien puolesta työtä 
tekevien kansalaisjärjestöjen kanssa; 
kehottaa komissiota osoittamaan 
riittävästi rahoitusta tällaisten 
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lainsäädäntöä ja politiikkaa merkittävinä 
tekijöinä, jotka tukevat kansallisia 
pyrkimyksiä edistää hlbti-henkilöiden tasa-
arvoa;

kansallisella ja paikallisella tasolla 
toimivien järjestöjen tukemiseen erityisesti 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
kautta; toteaa, että FRA:n 
kenttätutkimuksen mukaan viranomaiset 
pitävät EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa 
merkittävinä tekijöinä, jotka tukevat 
kansallisia pyrkimyksiä edistää hlbti-
henkilöiden tasa-arvoa;
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