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Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
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Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Karen Melchior

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Id-diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi żoni 
mingħajr LGBTI

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

N. billi l-libertà ta' espressjoni 
għandha tiġi ggarantita għall-midja, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) u l-individwi;

N. billi l-libertà ta' espressjoni 
għandha tiġi ggarantita offline u online 
għall-midja, l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs) u l-individwi, b'mod 
partikolari fid-dawl tad-tendenza 
inkwetanti lejn it-tneħħija u l-projbizzjoni 
ta' kontenut LGBTI fuq in-netwerks 
soċjali;
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Emenda 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
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Karen Melchior

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Id-diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi żoni 
mingħajr LGBTI

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jikkundanna l-inċidenti ta' delitti ta' 
mibegħda u diskors ta' mibegħda 
mmotivati mir-razziżmu, mill-ksenofobija, 
mill-intolleranza reliġjuża, jew minn 
preġudizzji kontra d-diżabilità, l-
orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, 
il-karatteristiċi tas-sess jew l-istatus ta' 
minoranza ta' persuna, li jseħħu ta' kuljum 
fl-UE; jiddeplora l-livelli dejjem jiżdiedu 
ta' diskorsi ta' mibegħda minn ġewwa ċerti 
awtoritajiet pubbliċi, partiti politiċi u l-
midja; jistieden lill-UE tagħti l-eżempju 
billi topponi d-diskors ta' mibegħda fl-
istituzzjonijiet tagħha; jinsab imħasseb 
dwar il-preżenza dejjem tikber tad-diskors 
ta' mibegħda fuq l-internet u jirrakkomanda 
lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri 
sempliċi li jippermettu lill-membri tal-
pubbliku jirrapportaw il-preżenza ta' 
kontenut ta' mibegħda fuq l-internet;

8. Jikkundanna l-inċidenti ta' delitti ta' 
mibegħda u diskors ta' mibegħda kemm 
offline u kemm online mmotivati mir-
razziżmu, mill-ksenofobija, mill-
intolleranza reliġjuża, jew minn preġudizzji 
kontra d-diżabilità, l-orjentazzjoni 
sesswali, l-identità tal-ġeneru, il-
karatteristiċi tas-sess jew l-istatus ta' 
minoranza ta' persuna, kif ukoll it-
tendenza lejn it-tneħħija u l-projbizzjoni 
ta' kontenut LGBTI fuq in-netwerks 
soċjali, li jseħħu ta' kuljum fl-UE; 
jiddeplora l-livelli dejjem jiżdiedu ta' 
diskorsi ta' mibegħda minn ġewwa ċerti 
awtoritajiet pubbliċi, partiti politiċi u l-
midja; jistieden lill-UE tagħti l-eżempju 
billi topponi d-diskors ta' mibegħda fl-
istituzzjonijiet tagħha; jinsab imħasseb 
dwar il-preżenza dejjem tikber tad-diskors 
ta' mibegħda fuq l-internet u jirrakkomanda 
lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri 
sempliċi li jippermettu lill-membri tal-
pubbliku jirrapportaw il-preżenza ta' 
kontenut ta' mibegħda fuq l-internet;
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Emenda 3
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Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Karen Melchior

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Id-diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi żoni 
mingħajr LGBTI

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jikkundanna kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni jew vjolenza abbażi tal-
orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru 
jew il-karatteristiċi tas-sess; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tfassal aġenda li tiżgura 
drittijiet u opportunitajiet indaqs għaċ-
ċittadini kollha, filwaqt li tirrispetta l-
kompetenzi tal-Istati Membri, u tissorvelja 
t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni 
xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti 
għall-persuni LGBTI; jilqa', f'dan ir-
rigward, il-lista ta' azzjonijiet li ħejjiet il-
Kummissjoni biex isir progress fil-qasam 
tal-ugwaljanza tal-persuni LGBTI, inkluża 
l-kampanja ta' komunikazzjoni tagħha biex 
jiġu miġġielda l-isterjotipi u tittejjeb l-
aċċettazzjoni soċjali tal-persuni LGBTI; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jaħdmu għad-drittijiet tal-persuni LGBTI; 
jinnota li r-riċerka fuq il-post tal-FRA turi 
li l-uffiċjali pubbliċi jqisu li d-dritt u l-
politika tal-UE jikkostitwixxu mutur 
ewlieni li jappoġġa l-isforzi nazzjonali 

12. Jikkundanna kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni jew vjolenza abbażi tal-
orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru 
jew il-karatteristiċi tas-sess; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tfassal aġenda li tiżgura 
drittijiet u opportunitajiet indaqs għaċ-
ċittadini kollha, filwaqt li tirrispetta l-
kompetenzi tal-Istati Membri, u tissorvelja 
t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni 
xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti 
għall-persuni LGBTI; jilqa', f'dan ir-
rigward, il-lista ta' azzjonijiet li ħejjiet il-
Kummissjoni biex isir progress fil-qasam 
tal-ugwaljanza tal-persuni LGBTI, inkluża 
l-kampanja ta' komunikazzjoni tagħha biex 
jiġu miġġielda l-isterjotipi u tittejjeb l-
aċċettazzjoni soċjali tal-persuni LGBTI; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jaħdmu għad-drittijiet tal-persuni LGBTI; 
jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
disponibbli fondi adegwati għall-appoġġ 
ta' tali organizzazzjonijiet attivi fil-livell 
nazzjonali u lokali, b'mod partikolari, 
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għall-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-
persuni LGBTI;

permezz tal-programm dwar id-Drittijiet u 
l-Valuri; jinnota li r-riċerka fuq il-post tal-
FRA turi li l-uffiċjali pubbliċi jqisu li d-
dritt u l-politika tal-UE jikkostitwixxu 
mutur ewlieni li jappoġġa l-isforzi 
nazzjonali għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza tal-persuni LGBTI;
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