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Poprawka 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
w imieniu grupy 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
w imieniu grupy GUE/NGL
Karen Melchior

Projekt rezolucji B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym 
strefy wolne od LGBTI

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że mediom, 
organizacjom pozarządowym i jednostkom 
należy zagwarantować wolność 
wypowiedzi;

N. mając na uwadze, że mediom, 
organizacjom pozarządowym i jednostkom 
należy zagwarantować wolność 
wypowiedzi w internecie i poza nim, 
zwłaszcza uwzględniając niepokojące 
tendencje do usuwania treści LGBTI z 
portali społecznościowych i zakazywania 
ich publikacji w tych portalach;
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Poprawka 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
w imieniu grupy 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
w imieniu grupy GUE/NGL
Karen Melchior

Projekt rezolucji B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym 
strefy wolne od LGBTI

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. potępia będące w UE na porządku 
dziennym przypadki nawoływania do 
nienawiści i przestępstw popełnianych z 
nienawiści, których podłożem jest rasizm, 
ksenofobia, nietolerancja religijna lub 
uprzedzenie do człowieka ze względu na 
jego niepełnosprawność, orientację 
seksualną, tożsamość płciową, cechy 
płciowe lub przynależność do mniejszości; 
ubolewa nad nasilającą się skalą 
nawoływania do nienawiści przez niektóre 
organy publiczne, partie polityczne i 
media; apeluje do UE, aby stała się 
wzorem do naśladowania przez zwalczanie 
nawoływania do nienawiści w swoich 
instytucjach; jest zaniepokojony 
narastającym nawoływaniem do nienawiści 
w internecie i zaleca, aby państwa 
członkowskie wdrożyły proste procedury 
umożliwiające obywatelom zgłaszanie 
internetowych treści o nienawistnym 
charakterze;

8. potępia będące w UE na porządku 
dziennym przypadki nawoływania do 
nienawiści i przestępstw popełnianych z 
nienawiści w internecie i poza nim, 
których podłożem jest rasizm, ksenofobia, 
nietolerancja religijna lub uprzedzenie do 
człowieka ze względu na jego 
niepełnosprawność, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, cechy płciowe lub 
przynależność do mniejszości, a także 
tendencje do usuwania treści LGBTI z 
portali społecznościowych i zakazywania 
ich publikacji w tych portalach; ubolewa 
nad nasilającą się skalą nawoływania do 
nienawiści przez niektóre organy 
publiczne, partie polityczne i media; 
apeluje do UE, aby stała się wzorem do 
naśladowania przez zwalczanie 
nawoływania do nienawiści w swoich 
instytucjach; jest zaniepokojony 
narastającym nawoływaniem do nienawiści 
w internecie i zaleca, aby państwa 
członkowskie wdrożyły proste procedury 
umożliwiające obywatelom zgłaszanie 
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internetowych treści o nienawistnym 
charakterze;
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Poprawka 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
w imieniu grupy 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
w imieniu grupy GUE/NGL
Karen Melchior

Projekt rezolucji B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Dyskryminacja osób LGBTI i nawoływanie do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym 
strefy wolne od LGBTI

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. potępia każdy rodzaj dyskryminacji 
lub przemocy ze względu na orientację 
seksualną, tożsamość płciową i cechy 
płciowe; zachęca Komisję do opracowania 
planu, który zagwarantuje równe prawa i 
szanse wszystkim obywatelom i który 
będzie szanować kompetencje państw 
członkowskich, oraz do monitorowania 
prawidłowej transpozycji i prawidłowego 
wdrożenia przepisów unijnych 
dotyczących osób LGBTI; w tym 
względzie z zadowoleniem przyjmuje 
przygotowany przez Komisję wykaz 
działań mających na celu osiągnięcie 
postępów na drodze do równouprawnienia 
osób LGBTI, w tym kampanię 
komunikacyjną Komisji na rzecz 
zwalczania stereotypów i poprawy 
społecznej akceptacji osób LGBTI; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ścisłej 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego działającymi na rzecz praw 
osób LGBTI; zwraca uwagę, że badania 
terenowe FRA wykazały, iż urzędnicy 

12. potępia każdy rodzaj dyskryminacji 
lub przemocy ze względu na orientację 
seksualną, tożsamość płciową i cechy 
płciowe; zachęca Komisję do opracowania 
planu, który zagwarantuje równe prawa i 
szanse wszystkim obywatelom i który 
będzie szanować kompetencje państw 
członkowskich, oraz do monitorowania 
prawidłowej transpozycji i prawidłowego 
wdrożenia przepisów unijnych 
dotyczących osób LGBTI; w tym 
względzie z zadowoleniem przyjmuje 
przygotowany przez Komisję wykaz 
działań mających na celu osiągnięcie 
postępów na drodze do równouprawnienia 
osób LGBTI, w tym kampanię 
komunikacyjną Komisji na rzecz 
zwalczania stereotypów i poprawy 
społecznej akceptacji osób LGBTI; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ścisłej 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego działającymi na rzecz praw 
osób LGBTI; wzywa Komisję do 
udostępnienia odpowiednich środków na 
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publiczni postrzegają prawo i politykę Unii 
jako główne czynniki wspierające krajowe 
działania na rzecz promocji 
równouprawnienia osób LGBTI;

wspieranie takich organizacji działających 
na szczeblu krajowym i lokalnym, w 
szczególności za pomocą programu 
„Prawa i Wartości”; zwraca uwagę, że 
badania terenowe FRA wykazały, iż 
urzędnicy publiczni postrzegają prawo i 
politykę Unii jako główne czynniki 
wspierające krajowe działania na rzecz 
promocji równouprawnienia osób LGBTI;
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