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Pakeitimas 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 frakcijos vardu
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 frakcijos vardu
Karen Melchior

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant 
zonas be LGBTI asmenų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi turėtų būti garantuojama 
žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) ir pavienių asmenų žodžio laisvė;

N. kadangi realiame gyvenime ir 
internete turėtų būti garantuojama 
žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) ir pavienių asmenų žodžio laisvė, 
visų pirma atsižvelgiant į nerimą keliančią 
tendenciją pašalinti ir uždrausti su 
LGBTI asmenimis susijusį turinį 
socialiniuose tinkluose;
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Pakeitimas 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 frakcijos vardu
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 frakcijos vardu
Karen Melchior

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant 
zonas be LGBTI asmenų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. smerkia kiekvieną dieną ES dėl 
rasizmo, ksenofobijos, religinės 
netolerancijos ar nusistatymo prieš asmenis 
dėl jų negalios, seksualinės orientacijos, 
lytinės tapatybės, lyties požymių ar 
mažumos statuso vykdomus neapykantos 
nusikaltimus ir neapykantą kurstančios 
kalbos atvejus; apgailestauja dėl tam tikrų 
valdžios institucijų, politinių partijų ir 
žiniasklaidos didėjančio neapykantą 
kurstančios kalbos lygio; ragina ES rodyti 
pavyzdį kovojant su neapykantą kurstančia 
kalba jos institucijose; yra susirūpinęs, kad 
internete vis dažniau pasitaiko neapykantą 
kurstančių kalbų ir rekomenduoja 
valstybėms narėms įdiegti paprastą 
procedūrą, pagal kurią visuomenės nariai 
galėtų pranešti apie neapykantos turinio 
pasirodymą internete;

8. smerkia kiekvieną dieną ES dėl 
rasizmo, ksenofobijos, religinės 
netolerancijos ar nusistatymo prieš asmenis 
dėl jų negalios, seksualinės orientacijos, 
lytinės tapatybės, lyties požymių ar 
mažumos statuso vykdomus neapykantos 
nusikaltimus ir neapykantą kurstančios 
kalbos atvejus realiame gyvenime ir 
internete, taip pat tendenciją pašalinti ir 
uždrausti su LGBTI asmenimis susijusį 
turinį socialiniuose tinkluose; 
apgailestauja dėl tam tikrų valdžios 
institucijų, politinių partijų ir žiniasklaidos 
didėjančio neapykantą kurstančios kalbos 
lygio; ragina ES rodyti pavyzdį kovojant su 
neapykantą kurstančia kalba jos 
institucijose; yra susirūpinęs, kad internete 
vis dažniau pasitaiko neapykantą 
kurstančių kalbų ir rekomenduoja 
valstybėms narėms įdiegti paprastą 
procedūrą, pagal kurią visuomenės nariai 
galėtų pranešti apie neapykantos turinio 
pasirodymą internete;
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Pakeitimas 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 frakcijos vardu
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 frakcijos vardu
Karen Melchior

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant 
zonas be LGBTI asmenų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. smerkia bet kokią diskriminaciją ar 
smurtą dėl seksualinės orientacijos, lytinės 
tapatybės arba lyties požymių; ragina 
Komisiją parengti darbotvarkę, kuria 
visiems piliečiams būtų užtikrinamos 
lygios teisės bei galimybės, atsižvelgiant į 
valstybių narių kompetenciją, ir stebėti, ar 
tinkamai į nacionalinę teisę perkeliami ir 
įgyvendinami ES teisės aktai dėl LGBTI 
asmenų; atsižvelgdamas į tai palankai 
vertina Komisijos parengtą veiksmų sąrašą, 
kaip skatinti LGBTI asmenų lygybę, 
įskaitant Komisijos komunikacijos 
kampaniją, skirtą kovai su stereotipais ir 
LGBTI asmenų priėmimui visuomenėje 
gerinti; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti 
su pilietinės visuomenės organizacijomis, 
dirbančiomis LGBTI asmenų teisių srityje; 
pažymi, kad FRA tyrimų vietoje rezultatai 
rodo, kad valstybės pareigūnai ES teisės 
aktus ir politikos priemones laiko 
pagrindiniais veiksniais, kuriais remiamos 
nacionalinės pastangos skatinti LGBTI 

12. smerkia bet kokią diskriminaciją ar 
smurtą dėl seksualinės orientacijos, lytinės 
tapatybės arba lyties požymių; ragina 
Komisiją parengti darbotvarkę, kuria 
visiems piliečiams būtų užtikrinamos 
lygios teisės bei galimybės, atsižvelgiant į 
valstybių narių kompetenciją, ir stebėti, ar 
tinkamai į nacionalinę teisę perkeliami ir 
įgyvendinami ES teisės aktai dėl LGBTI 
asmenų; atsižvelgdamas į tai palankai 
vertina Komisijos parengtą veiksmų sąrašą, 
kaip skatinti LGBTI asmenų lygybę, 
įskaitant Komisijos komunikacijos 
kampaniją, skirtą kovai su stereotipais ir 
LGBTI asmenų priėmimui visuomenėje 
gerinti; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti 
su pilietinės visuomenės organizacijomis, 
dirbančiomis LGBTI asmenų teisių srityje; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų 
skiriamas pakankamas finansavimas 
siekiant remti tokias organizacijas, 
veikiančias nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis, visų pirma įgyvendinant 
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asmenų lygybę; Teisių ir vertybių programą; pažymi, kad 
FRA tyrimų vietoje rezultatai rodo, kad 
valstybės pareigūnai ES teisės aktus ir 
politikos priemones laiko pagrindiniais 
veiksniais, kuriais remiamos nacionalinės 
pastangos skatinti LGBTI asmenų lygybę;

Or. en


