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

NL In verscheidenheid verenigd NL

16.12.2019 B9-0234/1

Amendement 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
namens de Verts/ALE-Fractie
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
namens de GUE/NGL-Fractie
Karen Melchior

Ontwerpresolutie B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting moet worden gegarandeerd 
voor de media, niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en personen;

N. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting zowel offline als online 
moet worden gegarandeerd voor de media, 
niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) 
en personen, vooral gezien de 
zorgwekkende tendens dat LGBTI-inhoud 
op sociale netwerken verwijderd of 
verboden wordt; 

Or. en
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16.12.2019 B9-0234/2

Amendement 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
namens de Verts/ALE-Fractie
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
namens de GUE/NGL-Fractie
Karen Melchior

Ontwerpresolutie B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. veroordeelt de dagelijks in de EU 
voorkomende incidenten in verband met 
haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen 
die zijn ingegeven door racisme, 
vreemdelingenhaat of religieuze 
onverdraagzaamheid of vooroordelen 
jegens personen met een handicap, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of minderheidsstatus; 
betreurt de toename van haatzaaiende 
uitlatingen vanuit bepaalde instellingen, 
politieke partijen en media; verzoekt de EU 
het goede voorbeeld te geven door zich te 
verzetten tegen haatzaaiende uitlatingen 
binnen haar instellingen; is bezorgd over 
de steeds frequenter voorkomende 
haatzaaiende uitlatingen op het internet en 
beveelt de lidstaten aan eenvoudige 
procedures in het leven te roepen aan de 
hand waarvan burgers haatdragende inhoud 
online kunnen melden;

8. veroordeelt de dagelijks in de EU 
voorkomende incidenten in verband met 
haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen, 
zowel offline als online, die zijn ingegeven 
door racisme, vreemdelingenhaat of 
religieuze onverdraagzaamheid of 
vooroordelen jegens personen met een 
handicap, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
minderheidsstatus, evenals de tendens dat 
LGBTI-inhoud op sociale netwerken 
verwijderd of verboden wordt; betreurt de 
toename van haatzaaiende uitlatingen 
vanuit bepaalde instellingen, politieke 
partijen en media; verzoekt de EU het 
goede voorbeeld te geven door zich te 
verzetten tegen haatzaaiende uitlatingen 
binnen haar instellingen; is bezorgd over 
de steeds frequenter voorkomende 
haatzaaiende uitlatingen op het internet en 
beveelt de lidstaten aan eenvoudige 
procedures in het leven te roepen aan de 
hand waarvan burgers haatdragende inhoud 
online kunnen melden;
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16.12.2019 B9-0234/3

Amendement 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
namens de Verts/ALE-Fractie
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
namens de GUE/NGL-Fractie
Karen Melchior

Ontwerpresolutie B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals 
LGBTI-vrije zones

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. veroordeelt elke vorm van 
discriminatie en geweld op grond van 
seksuele gerichtheid of genderidentiteit of 
geslachtskenmerken; spoort de Commissie 
aan een agenda op te stellen die, met 
inachtneming van de bevoegdheden van de 
lidstaten, gelijke rechten en kansen voor 
alle burgers garandeert, en toe te zien op 
een goede omzetting en tenuitvoerlegging 
van EU-wetgeving met betrekking tot 
LGBTI-personen; is in dit verband 
ingenomen met de lijst van maatregelen die 
de Commissie heeft opgesteld om de 
gelijkheid van LGBTI-personen te 
bevorderen, zoals haar 
communicatiecampagne om stereotypering 
te bestrijden en de sociale aanvaarding van 
LGBTI-personen te verbeteren; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan om 
nauw samen te werken met 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van LGBTI-
personen; merkt op dat uit 
veldwerkonderzoek van het FRA blijkt dat 

12. veroordeelt elke vorm van 
discriminatie en geweld op grond van 
seksuele gerichtheid of genderidentiteit of 
geslachtskenmerken; spoort de Commissie 
aan een agenda op te stellen die, met 
inachtneming van de bevoegdheden van de 
lidstaten, gelijke rechten en kansen voor 
alle burgers garandeert, en toe te zien op 
een goede omzetting en tenuitvoerlegging 
van EU-wetgeving met betrekking tot 
LGBTI-personen; is in dit verband 
ingenomen met de lijst van maatregelen die 
de Commissie heeft opgesteld om de 
gelijkheid van LGBTI-personen te 
bevorderen, zoals haar 
communicatiecampagne om stereotypering 
te bestrijden en de sociale aanvaarding van 
LGBTI-personen te verbeteren; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan om 
nauw samen te werken met 
maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van LGBTI-
personen; verzoekt de Commissie 
toereikende middelen beschikbaar te 
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ambtenaren de EU-wetgeving en het EU-
beleid zien als belangrijke drijvende kracht 
achter de nationale inspanningen om de 
gelijkheid van LGBTI-personen te 
bevorderen;

stellen ter ondersteuning van dergelijke 
organisaties die op nationaal en lokaal 
niveau actief zijn, met name via het 
programma Rechten en waarden; merkt 
op dat uit veldwerkonderzoek van het FRA 
blijkt dat ambtenaren de EU-wetgeving en 
het EU-beleid zien als belangrijke 
drijvende kracht achter de nationale 
inspanningen om de gelijkheid van 
LGBTI-personen te bevorderen;

Or. en


