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16.12.2019 B9-0234/13

Amendamentul 13
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
în numele Grupului S&D

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 
libertatea de expresie a mass-mediei, a 
organizațiilor culturale, a organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-urilor) și a 
persoanelor fizice;
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16.12.2019 B9-0234/14

Amendamentul 14
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
în numele Grupului S&D

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 O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât discriminarea și violența 
împotriva persoanelor LGBTI au îmbrăcat 
forme multiple, exemple recente incluzând 
atacuri asupra centrelor sociale ale 
persoanelor LGBTI în mai multe state 
membre, declarații homofobe și discursuri 
de incitare la ură îndreptate împotriva 
persoanelor LGBTI, în special în contextul 
alegerilor, precum și instrumente juridice 
care ar putea fi aplicate pentru a 
restricționa mass-media, educația și accesul 
la alte forme de conținut, într-un mod care 
restricționează în mod nejustificat 
libertatea de exprimare în ceea ce privește 
chestiunile legate de persoanele LGBTI; 

O. întrucât discriminarea și violența 
împotriva persoanelor LGBTI au îmbrăcat 
forme multiple, exemple recente incluzând 
atacuri asupra centrelor sociale ale 
persoanelor LGBTI în mai multe state 
membre, declarații homofobe și discursuri 
de incitare la ură îndreptate împotriva 
persoanelor LGBTI, în special în contextul 
alegerilor, precum și instrumente juridice 
care ar putea fi aplicate pentru a 
restricționa mass-media, cultura, educația 
și accesul la alte forme de conținut, într-un 
mod care restricționează în mod 
nejustificat libertatea de exprimare în ceea 
ce privește chestiunile legate de persoanele 
LGBTI;
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