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16.12.2019 B9-0234/13

Pozměňovací návrh 13
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
za skupinu S&D

Návrh usnesení B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu 
osobám LGBTI do některých oblastí

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že sdělovací 
prostředky, nevládní organizace 
a soukromé osoby by měly mít zaručeny 
svobodu projevu; 

N. vzhledem k tomu, že sdělovací 
prostředky, kulturní a nevládní organizace 
a soukromé osoby by měly mít zaručeny 
svobodu projevu;
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16.12.2019 B9-0234/14

Pozměňovací návrh 14
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
za skupinu S&D

Návrh usnesení B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu 
osobám LGBTI do některých oblastí

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že osoby LGBTI 
se setkávají s různými formami 
diskriminace a násilí, jak to dokládají např. 
nedávné útoky na komunitní centra LGBTI 
v několika členských státech, homofobní 
prohlášení a nenávistné projevy na adresu 
osob LGBTI, zejména v souvislosti 
s volbami, a právní nástroje, které lze 
použít k omezení sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a přístupu k jiným formám 
obsahu způsobem, který nepřiměřeně 
omezuje svobodu projevu v souvislosti 
s problematikou LGBTI; 

O. vzhledem k tomu, že osoby LGBTI 
se setkávají s různými formami 
diskriminace a násilí, jak to dokládají např. 
nedávné útoky na komunitní centra LGBTI 
v několika členských státech, homofobní 
prohlášení a nenávistné projevy na adresu 
osob LGBTI, zejména v souvislosti 
s volbami, a právní nástroje, které lze 
použít k omezení sdělovacích prostředků, 
kulturních institucí, vzdělávání a přístupu 
k jiným formám obsahu způsobem, který 
nepřiměřeně omezuje svobodu projevu 
v souvislosti s problematikou LGBTI;
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