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Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
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 grupas vārdā

Karen Melchior
Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI 
brīvas zonas

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā vārda brīvība būtu jāgarantē 
gan attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, gan 
nevalstiskajām organizācijām, gan 
fiziskajām personām;

N. tā kā vārda brīvība būtu jāgarantē 
bezsaistē un tiešsaistē gan attiecībā uz 
plašsaziņas līdzekļiem, gan nevalstiskajām 
organizācijām, gan fiziskajām personām, jo 
īpaši, ņemot vērā sociālajos tīklo 
novērojamo satraucošo tendenci LGBTI 
saturu dzēst un aizliegt;
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Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
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 grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI 
brīvas zonas

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. nosoda Eiropas Savienībā ik dienas 
notiekošos naida noziegumu un naida runas 
gadījumus, kuru pamatā ir rasisms, 
ksenofobija vai reliģiskā neiecietība, vai 
aizspriedumi pret personas invaliditāti, 
seksuālo orientāciju vai dzimtisko 
identitāti, dzimumpazīmēm vai piederība 
pie mazākuma; pauž nožēlu par to, ka 
naida runa aizvien vairāk ir dzirdama no 
atsevišķu varas iestāžu, politisko partiju un 
plašsaziņas līdzekļu puses; prasa, lai ES, 
savās iestādēs apkarojot naida runu, 
sniegtu priekšzīmi; pauž bažas par to, ka 
internetā aizvien vairāk tiek lietota naida 
runa, un iesaka dalībvalstīm ieviest 
vienkāršas procedūras, pamatojoties uz 
kurām, sabiedrības locekļi varētu ziņot par 
internetā atklāto naidīga rakstura saturu;

8. nosoda Eiropas Savienībā ik dienas 
bezsaistē un tiešsaistē notiekošos naida 
noziegumu un naida runas gadījumus, kuru 
pamatā ir rasisms, ksenofobija vai reliģiskā 
neiecietība, vai aizspriedumi pret personas 
invaliditāti, seksuālo orientāciju vai 
dzimtisko identitāti, dzimumpazīmēm vai 
piederība pie mazākuma, kā arī sociālajos 
tīklos novērojamo tendenci LGBTI saturu 
dzēst un aizliegt; pauž nožēlu par to, ka 
naida runa aizvien vairāk ir dzirdama no 
atsevišķu varas iestāžu, politisko partiju un 
plašsaziņas līdzekļu puses; prasa, lai ES, 
savās iestādēs apkarojot naida runu, 
sniegtu priekšzīmi; pauž bažas par to, ka 
internetā aizvien vairāk tiek lietota naida 
runa, un iesaka dalībvalstīm ieviest 
vienkāršas procedūras, pamatojoties uz 
kurām, sabiedrības locekļi varētu ziņot par 
internetā atklāto naidīga rakstura saturu;

Or. en
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Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
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 grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI 
brīvas zonas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. nosoda jebkādu diskrimināciju vai 
vardarbību seksuālās orientācijas, 
dzimtiskās identitātes vai dzimumpazīmju 
dēļ; mudina Komisiju nākt klajā ar 
darbības programmu, kas visiem 
iedzīvotājiem nodrošinātu vienādas tiesības 
un iespējas un vienlaikus respektētu 
dalībvalstu kompetenci, kā arī raudzīties, 
lai tiktu pareizi transponēti un īstenoti ES 
tiesību akti, kas attiecas uz LGBTI; šajā 
ziņā atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
izveidojusi tādu darbību sarakstu, ar kurām 
tiktu veicināta LGBTI līdztiesība, tostarp 
Komisijas komunikācijas kampaņu par 
cīņu pret stereotipiem un par LGBTI 
pieņemamības sabiedrībā uzlabošanu; 
mudina Komisiju un dalībvalstis cieši 
sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas iestājas par LGBTI 
tiesībām; norāda, ka FRA veiktā izpēte uz 
vietas apliecina, ka publiskās amatpersonas 
ES tiesību aktus un politiku uzskata par 
galveno virzītājspēku, kas atbalsta valstu 
centienus veicināt LGBTI līdztiesību;

12. nosoda jebkādu diskrimināciju vai 
vardarbību seksuālās orientācijas, 
dzimtiskās identitātes vai dzimumpazīmju 
dēļ; mudina Komisiju nākt klajā ar 
darbības programmu, kas visiem 
iedzīvotājiem nodrošinātu vienādas tiesības 
un iespējas un vienlaikus respektētu 
dalībvalstu kompetenci, kā arī raudzīties, 
lai tiktu pareizi transponēti un īstenoti ES 
tiesību akti, kas attiecas uz LGBTI; šajā 
ziņā atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
izveidojusi tādu darbību sarakstu, ar kurām 
tiktu veicināta LGBTI līdztiesība, tostarp 
Komisijas komunikācijas kampaņu par 
cīņu pret stereotipiem un par LGBTI 
pieņemamības sabiedrībā uzlabošanu; 
mudina Komisiju un dalībvalstis cieši 
sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas iestājas par LGBTI 
tiesībām; aicina Komisiju nodrošināt 
pienācīgu finansējumu, lai atbalstītu 
šādas organizācijas, kas darbojas valsts 
un vietējā līmenī, piemēram, izmantojot 
programmu “Tiesības un vērtības”; 
norāda, ka FRA veiktā izpēte uz vietas 
apliecina, ka publiskās amatpersonas ES 
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tiesību aktus un politiku uzskata par 
galveno virzītājspēku, kas atbalsta valstu 
centienus veicināt LGBTI līdztiesību;
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