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

PT Unida na diversidade PT

16.12.2019 B9-0234/1

Alteração 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
em nome do Grupo 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
em nome do Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Proposta de resolução B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas 
sem LGBTI»

Proposta de resolução
Considerando N

Proposta de resolução Alteração

N. Considerando que deve ser 
assegurada a liberdade de expressão aos 
meios de comunicação social, às 
organizações não governamentais (ONG) e 
aos indivíduos;

N. Considerando que deve ser 
assegurada a liberdade de expressão, tanto 
offline como online, aos meios de 
comunicação social, às organizações não 
governamentais (ONG) e aos indivíduos, 
nomeadamente à luz da tendência 
preocupante para a supressão e a 
proibição de conteúdos LGBTI nas redes 
sociais;

Or. en
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Alteração 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
em nome do Grupo 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
em nome do Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Proposta de resolução B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas 
sem LGBTI»

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Condena os casos de discurso e 
crimes de ódio motivados por racismo, 
xenofobia, intolerância religiosa ou 
preconceitos contra a deficiência, a 
orientação sexual, a identidade de género, 
características sexuais ou o estatuto de 
minoria das pessoas, que se verificam 
diariamente na UE; deplora o aumento do 
número de discursos de ódio proferidos por 
determinadas autoridades públicas, 
partidos políticos e meios de comunicação; 
insta a UE a dar o exemplo, opondo-se aos 
discurso de ódio nas suas instituições; 
manifesta-se preocupado com a ocorrência 
crescente de discursos de ódio na Internet e 
recomenda aos Estados-Membros que 
instituam um procedimento simples que 
permita aos cidadãos sinalizar a presença 
em linha de conteúdos de incitamento ao 
ódio;

8. Condena os casos de discurso e 
crimes de ódio, tanto offline como online, 
motivados por racismo, xenofobia, 
intolerância religiosa ou preconceitos 
contra a deficiência, a orientação sexual, a 
identidade de género, características 
sexuais ou o estatuto de minoria das 
pessoas, assim como a tendência para a 
supressão e a proibição de conteúdos 
LGBTI nas redes sociais, que se verificam 
diariamente na UE; deplora o aumento do 
número de discursos de ódio proferidos por 
determinadas autoridades públicas, 
partidos políticos e meios de comunicação; 
insta a UE a dar o exemplo, opondo-se aos 
discurso de ódio nas suas instituições; 
manifesta-se preocupado com a ocorrência 
crescente de discursos de ódio na Internet e 
recomenda aos Estados-Membros que 
instituam um procedimento simples que 
permita aos cidadãos sinalizar a presença 
em linha de conteúdos de incitamento ao 
ódio;
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Alteração 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
em nome do Grupo 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
em nome do Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Proposta de resolução B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminação pública e discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas 
sem LGBTI»

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Condena todo e qualquer tipo de 
discriminação ou violência em razão da 
orientação sexual, da identidade de género 
ou das características sexuais; incentiva a 
Comissão a elaborar uma agenda 
legislativa que assegure a igualdade de 
direitos e oportunidades para todos os 
cidadãos, respeitando simultaneamente as 
competências dos Estados-Membros, e a 
monitorizar a transposição e execução 
adequadas da legislação da UE pertinente 
para as pessoas LGBTI; congratula-se, 
neste contexto, com a lista de medidas 
preparada pela Comissão para promover a 
igualdade das pessoas LGBTI, incluindo a 
sua campanha de comunicação para lutar 
contra os estereótipos e promover a 
aceitação social das pessoas LGBTI; insta 
a Comissão e os Estados-Membros a 
cooperarem estreitamente com as 
organizações da sociedade civil que 
trabalham em prol dos direitos das pessoas 
LGBTI; observa que os estudos no terreno 

12. Condena todo e qualquer tipo de 
discriminação ou violência em razão da 
orientação sexual, da identidade de género 
ou das características sexuais; incentiva a 
Comissão a elaborar uma agenda 
legislativa que assegure a igualdade de 
direitos e oportunidades para todos os 
cidadãos, respeitando simultaneamente as 
competências dos Estados-Membros, e a 
monitorizar a transposição e execução 
adequadas da legislação da UE pertinente 
para as pessoas LGBTI; congratula-se, 
neste contexto, com a lista de medidas 
preparada pela Comissão para promover a 
igualdade das pessoas LGBTI, incluindo a 
sua campanha de comunicação para lutar 
contra os estereótipos e promover a 
aceitação social das pessoas LGBTI; insta 
a Comissão e os Estados-Membros a 
cooperarem estreitamente com as 
organizações da sociedade civil que 
trabalham em prol dos direitos das pessoas 
LGBTI; insta a Comissão a disponibilizar 
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realizados pela Agência dos Direitos 
Fundamentais demonstram que os 
funcionários públicos consideram que a 
legislação e a política da UE são os 
principais motores no apoio aos esforços 
nacionais para promover a igualdade das 
pessoas LGBTI;

financiamento adequado para apoiar 
essas organizações ativas a nível nacional 
e local, em particular através do 
programa «Direitos e Valores»; observa 
que os estudos no terreno realizados pela 
Agência dos Direitos Fundamentais 
demonstram que os funcionários públicos 
consideram que a legislação e a política da 
UE são os principais motores no apoio aos 
esforços nacionais para promover a 
igualdade das pessoas LGBTI;

Or. en


