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Ändringsförslag 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
för Verts/ALE-gruppen
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
för GUE/NGL-gruppen
Karen Melchior

Förslag till resolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Yttrandefriheten bör garanteras för 
medier, icke-statliga organisationer och 
enskilda personer.

N. Yttrandefriheten bör garanteras 
både offline och online för medier, 
icke-statliga organisationer och enskilda 
personer, särskilt mot bakgrund av den 
oroväckande trenden att ta bort och 
förbjuda hbti-innehåll på sociala medier.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för Verts/ALE-gruppen
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
för GUE/NGL-gruppen
Karen Melchior

Förslag till resolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet fördömer de fall 
av hatbrott och hatpropaganda som 
motiveras av rasism, främlingsfientlighet, 
religiös intolerans eller fördomar mot en 
persons funktionsnedsättning, sexuella 
läggning, könsidentitet, könsegenskaper 
eller minoritetsstatus, något som 
förekommer dagligen i EU. Parlamentet 
beklagar djupt de ökande nivåerna av 
hatpropaganda från vissa myndigheter, 
politiska partier och medier. Parlamentet 
uppmanar EU att föregå med gott exempel 
genom att bekämpa hatpropaganda inom 
sina egna institutioner. Parlamentet oroar 
sig över att det blir allt vanligare med 
hatpropaganda på internet och 
rekommenderar att medlemsstaterna 
upprättar enkla tillvägagångssätt för 
allmänheten att anmäla fall av hatinnehåll 
på nätet.

8. Europaparlamentet fördömer de fall 
av hatbrott och hatpropaganda både offline 
och online som motiveras av rasism, 
främlingsfientlighet, religiös intolerans 
eller fördomar mot en persons 
funktionsnedsättning, sexuella läggning, 
könsidentitet, könsegenskaper eller 
minoritetsstatus, samt trenden att ta bort 
och förbjuda hbti-innehåll på sociala 
medier, något som förekommer dagligen i 
EU. Parlamentet beklagar djupt de ökande 
nivåerna av hatpropaganda från vissa 
myndigheter, politiska partier och medier. 
Parlamentet uppmanar EU att föregå med 
gott exempel genom att bekämpa 
hatpropaganda inom sina egna 
institutioner. Parlamentet oroar sig över att 
det blir allt vanligare med hatpropaganda 
på internet och rekommenderar att 
medlemsstaterna upprättar enkla 
tillvägagångssätt för allmänheten att 
anmäla fall av hatinnehåll på nätet.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för Verts/ALE-gruppen
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
för GUE/NGL-gruppen
Karen Melchior

Förslag till resolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet fördömer alla 
former av diskriminering eller våld på 
grund av sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsegenskaper. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att utarbeta en 
agenda som garanterar lika rättigheter och 
möjligheter för alla medborgare, samtidigt 
som medlemsstaternas befogenheter 
respekteras, och att övervaka ett korrekt 
införlivande och genomförande av den 
EU-lagstiftning berör hbti-personer. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
den förteckning över åtgärder som 
kommissionen utarbetat för att öka 
jämställdheten för hbti-personer, inklusive 
dess informationskampanj för att bekämpa 
stereotyper och förbättra den sociala 
acceptansen av hbti-personer. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas med eftertryck att föra ett nära 
samarbete med organisationer i det civila 
samhället som arbetar för hbti-personers 
rättigheter. Parlamentet noterar att FRA:s 
fältundersökningar visar att offentliga 
tjänstemän ser unionsrätten och 

12. Europaparlamentet fördömer alla 
former av diskriminering eller våld på 
grund av sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsegenskaper. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att utarbeta en 
agenda som garanterar lika rättigheter och 
möjligheter för alla medborgare, samtidigt 
som medlemsstaternas befogenheter 
respekteras, och att övervaka ett korrekt 
införlivande och genomförande av den 
EU-lagstiftning som berör hbti-personer. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
den förteckning över åtgärder som 
kommissionen utarbetat för att öka 
jämställdheten för hbti-personer, inklusive 
dess informationskampanj för att bekämpa 
stereotyper och förbättra den sociala 
acceptansen av hbti-personer. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas med eftertryck att föra ett nära 
samarbete med organisationer i det civila 
samhället som arbetar för hbti-personers 
rättigheter. Kommissionen uppmanas att 
tillgängliggöra adekvat finansiering för 
att stödja sådana organisationer på 
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EU:s politik som viktiga drivkrafter för 
nationella insatser för att främja 
jämställdhet för hbti-personer.

nationell och lokal nivå i synnerhet 
genom programmet för rättigheter och 
värden. Parlamentet noterar att 
FRA:s fältundersökningar visar att 
offentliga tjänstemän ser unionsrätten och 
EU:s politik som viktiga drivkrafter för 
nationella insatser för att främja 
jämställdhet för hbti-personer.

Or. en


