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16.12.2019 B9-0234/1

Amendamentul 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
în numele Grupului 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
în numele Grupului GUE/NGL
Karen Melchior

Propunere de rezoluție B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv 
zonele libere de LGBTI

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât ar trebui garantată 
libertatea de expresie a mass-mediei, a 
organizațiilor neguvernamentale (ONG-
urilor) și a persoanelor fizice;

N. întrucât ar trebui garantată, atât 
online, cât și offline, libertatea de 
exprimare a mass-mediei, a organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-urilor) și a 
persoanelor fizice, în special având în 
vedere tendința îngrijorătoare de 
eliminare și interzicere a conținutului 
LGBTI în rețelele sociale;
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Amendamentul 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
în numele Grupului 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
în numele Grupului GUE/NGL
Karen Melchior

Propunere de rezoluție B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv 
zonele libere de LGBTI

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. condamnă cazurile de infracțiuni 
motivate de ură și discursurile urii motivate 
de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă 
sau prejudecăți privind dizabilitatea, 
orientarea sexuală, identitatea de gen, 
caracteristicile sexuale sau statutul 
minoritar al unei persoane, care au loc 
zilnic în UE; deplânge intensificarea 
discursurilor care incită la ură la nivelul 
anumitor autorități publice, partide politice 
și mass-media; invită UE să dea un 
exemplu, opunându-se discursurilor care 
incită la ură în cadrul instituțiilor sale; este 
preocupat de numărul din ce în ce mai 
mare al discursurilor care incită la ură în 
mediul online și le recomandă statelor 
membre să instituie proceduri simple care 
să le permită cetățenilor semnalarea 
conținuturilor motivate de ură pe internet;

8. condamnă cazurile, atât online, cât 
și offline, de infracțiuni motivate de ură și 
discursurile urii motivate de rasism, 
xenofobie, intoleranță religioasă sau 
prejudecăți privind dizabilitatea, orientarea 
sexuală, identitatea de gen, caracteristicile 
sexuale sau statutul minoritar al unei 
persoane, precum și tendința de eliminare 
și interzicere a conținutului LGBTI în 
rețelele sociale, care au loc zilnic în UE; 
deplânge intensificarea discursurilor care 
incită la ură la nivelul anumitor autorități 
publice, partide politice și mass-media; 
invită UE să dea un exemplu, opunându-se 
discursurilor care incită la ură în cadrul 
instituțiilor sale; este preocupat de numărul 
din ce în ce mai mare al discursurilor care 
incită la ură în mediul online și le 
recomandă statelor membre să instituie 
proceduri simple care să le permită 
cetățenilor semnalarea conținuturilor 
motivate de ură pe internet;

Or. en
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Amendamentul 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
în numele Grupului 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
în numele Grupului GUE/NGL
Karen Melchior

Propunere de rezoluție B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv 
zonele libere de LGBTI

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. condamnă orice discriminare sau 
act de violență bazat pe orientarea sexuală 
sau identitatea de gen sau caracteristicile 
sexuale; încurajează Comisia să elaboreze 
o agendă care să asigure drepturi și șanse 
egale pentru toți cetățenii, respectând 
competențele statelor membre, și să 
monitorizeze transpunerea și punerea în 
aplicare corespunzătoare a legislației UE 
relevante pentru persoanele LGBTI; salută, 
în acest sens, lista de acțiuni elaborată de 
Comisie în scopul promovării egalității 
pentru persoanele LGBTI, inclusiv 
campania sa de comunicare pentru a 
combate stereotipurile și a îmbunătăți 
acceptarea socială a persoanelor LGBTI; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
colaboreze îndeaproape cu organizațiile 
societății civile care activează pentru 
susținerea drepturilor persoanelor LGBTI; 
observă că cercetarea pe teren a FRA arată 
că funcționarii publici consideră legislația 
și politica UE ca factori majori de susținere 
a eforturilor naționale de promovare a 

12. condamnă orice discriminare sau 
act de violență bazat pe orientarea sexuală 
sau identitatea de gen sau caracteristicile 
sexuale; încurajează Comisia să elaboreze 
o agendă care să asigure drepturi și șanse 
egale pentru toți cetățenii, respectând 
competențele statelor membre, și să 
monitorizeze transpunerea și punerea în 
aplicare corespunzătoare a legislației UE 
relevante pentru persoanele LGBTI; salută, 
în acest sens, lista de acțiuni elaborată de 
Comisie în scopul promovării egalității 
pentru persoanele LGBTI, inclusiv 
campania sa de comunicare pentru a 
combate stereotipurile și a îmbunătăți 
acceptarea socială a persoanelor LGBTI; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
colaboreze îndeaproape cu organizațiile 
societății civile care activează pentru 
susținerea drepturilor persoanelor LGBTI; 
invită Comisia să pună la dispoziție 
fonduri suficiente pentru a sprijini astfel 
de organizații active în special pe plan 
național și local, prin intermediul 
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egalității persoanelor LGBTI; programului „Drepturi și valori”; observă 
că cercetarea pe teren a FRA arată că 
funcționarii publici consideră legislația și 
politica UE ca factori majori de susținere a 
eforturilor naționale de promovare a 
egalității persoanelor LGBTI;
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