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16.12.2019 B9-0234/1

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny 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
v mene skupiny GUE/NGL
Karen Melchior

Návrh uznesenia B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Verejná diskriminácia a nenávistné prejavy proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže sloboda prejavu by sa mala 
zaručiť médiám, mimovládnym 
organizáciám a jednotlivcom;

N. keďže sloboda prejavu by sa mala 
offline i online zaručiť médiám, 
mimovládnym organizáciám a 
jednotlivcom, najmä vzhľadom na 
znepokojujúci trend odstraňovania a 
zakazovania obsahu súvisiaceho s LGBTI 
osobami v sociálnych sieťach;
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16.12.2019 B9-0234/2

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny 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
v mene skupiny GUE/NGL
Karen Melchior

Návrh uznesenia B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Verejná diskriminácia a nenávistné prejavy proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. odsudzuje prípady trestných činov z 
nenávisti a nenávistné prejavy motivované 
rasizmom, xenofóbiou, náboženskou 
neznášanlivosťou alebo predsudkami na 
základe zdravotného postihnutia osoby, 
sexuálnej orientácie, rodovej identity, 
pohlavných znakov alebo príslušnosti k 
menšine, ktoré sa v EÚ objavujú každý 
deň; vyjadruje poľutovanie nad rastúcou 
úrovňou nenávistných prejavov v 
niektorých verejných orgánoch, politických 
stranách a médiách; žiada EÚ, aby 
stanovila príklad a vzoprela sa proti 
nenávistným prejavom vo svojich 
inštitúciách; vyjadruje znepokojenie nad 
rastúcim výskytom nenávistných prejavov 
na internete a odporúča, aby členské štáty 
zaviedli jednoduchý postup, ktorý umožní 
verejnosti takýto nenávistný obsah na 
internete oznamovať;

8. odsudzuje prípady trestných činov z 
nenávisti a nenávistné prejavy offline i 
online motivované rasizmom, xenofóbiou, 
náboženskou neznášanlivosťou alebo 
predsudkami na základe zdravotného 
postihnutia osoby, sexuálnej orientácie, 
rodovej identity, pohlavných znakov alebo 
príslušnosti k menšine, ako aj trend 
odstraňovania a zakazovania obsahu 
súvisiaceho s LGBTI osobami v 
sociálnych sieťach, ku ktorým v EÚ 
dochádza každý deň; vyjadruje 
poľutovanie nad rastúcou úrovňou 
nenávistných prejavov v niektorých 
verejných orgánoch, politických stranách a 
médiách; žiada EÚ, aby stanovila príklad a 
vzoprela sa proti nenávistným prejavom vo 
svojich inštitúciách; vyjadruje 
znepokojenie nad rastúcim výskytom 
nenávistných prejavov na internete a 
odporúča, aby členské štáty zaviedli 
jednoduchý postup, ktorý umožní 
verejnosti takýto nenávistný obsah na 
internete oznamovať;
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16.12.2019 B9-0234/3

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny 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
v mene skupiny GUE/NGL
Karen Melchior

Návrh uznesenia B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Verejná diskriminácia a nenávistné prejavy proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odsudzuje každú diskrimináciu 
alebo násilie na základe sexuálnej 
orientácie, rodovej identity alebo 
pohlavných znakov; nabáda Komisiu, aby 
predložila program EÚ, ktorým sa zaručia 
rovnaké práva a príležitosti pre všetkých 
občanov, a rešpektovala pritom právomocí 
členských štátov, a aby monitorovala 
správnu transpozíciu a vykonávanie 
právnych predpisov EÚ, ktoré súvisia s 
právami LGBTI osôb; v tejto súvislosti víta 
zoznam opatrení, ktorý pripravila Komisia 
na podporu rovnosti LGBTI osôb, vrátane 
jej komunikačnej kampane, ktorej cieľom 
je bojovať proti stereotypom a zlepšiť 
spoločenské prijímanie LGBTI osôb; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby úzko spolupracovala s organizáciami 
občianskej spoločnosti zastupujúcimi práva 
LGBTI osôb; poznamenáva, že výskum 
FRA v teréne ukazuje, že verejní činitelia 
vnímajú právo a politiky EÚ ako hlavné 
hnacie sily na podporu vnútroštátneho 
úsilia o rovnosť LGBTI osôb;

12. odsudzuje každú diskrimináciu 
alebo násilie na základe sexuálnej 
orientácie, rodovej identity alebo 
pohlavných znakov; nabáda Komisiu, aby 
predložila program EÚ, ktorým sa zaručia 
rovnaké práva a príležitosti pre všetkých 
občanov, a rešpektovala pritom právomocí 
členských štátov, a aby monitorovala 
správnu transpozíciu a vykonávanie 
právnych predpisov EÚ, ktoré súvisia s 
právami LGBTI osôb; v tejto súvislosti víta 
zoznam opatrení, ktorý pripravila Komisia 
na podporu rovnosti LGBTI osôb, vrátane 
jej komunikačnej kampane, ktorej cieľom 
je bojovať proti stereotypom a zlepšiť 
spoločenské prijímanie LGBTI osôb; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby úzko spolupracovala s organizáciami 
občianskej spoločnosti zastupujúcimi práva 
LGBTI osôb; vyzýva Komisiu, aby 
poskytla primerané finančné prostriedky 
na podporu organizácií pôsobiacich na 
národnej a miestnej úrovni, najmä 
prostredníctvom programu Práva a 
hodnoty; poznamenáva, že výskum FRA v 
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teréne ukazuje, že verejní činitelia vnímajú 
právo a politiky EÚ ako hlavné hnacie sily 
na podporu vnútroštátneho úsilia o rovnosť 
LGBTI osôb;
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