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16.12.2019 B9-0234/1

Pozměňovací 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
za skupinu 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
za skupinu GUE/NGL
Karen Melchior

Návrh usnesení B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistných projevech 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, nevládní organizace a 
soukromé osoby by měly mít zaručeny 
svobodu projevu v reálném světě i na 
internetu, zejména s ohledem na 
znepokojivou tendenci odstraňovat a 
zakazovat obsah LGBTI na sociálních 
sítích;

Or. en
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16.12.2019 B9-0234/2

Pozměňovací 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
za skupinu 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
za skupinu GUE/NGL
Karen Melchior

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

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. odsuzuje trestné činy z nenávisti a 
nenávistné projevy motivované rasismem, 
xenofobií, náboženskou nesnášenlivostí 
nebo předsudky proti zdravotnímu 
postižení, sexuální orientaci, pohlavní 
identitě a pohlavním znakům určité osoby 
nebo její příslušnosti k menšině, které jsou 
v EU každodenní skutečností; vyjadřuje 
politování nad zvyšujícím se počtem 
nenávistných projevů některých veřejných 
orgánů, politických stran a sdělovacích 
prostředků; vyzývá EU, aby šla příkladem 
a postavila se proti nenávistným projevům 
ve svých orgánech a institucích; je 
znepokojen rostoucím množstvím projevů 
nenávisti na internetu a doporučuje 
členským státům zavést jednoduché 
postupy, které by veřejnosti umožnily 
hlásit nenávistný obsah on-line;

8. odsuzuje trestné činy z nenávisti a 
nenávistné projevy v reálném světě i na 
internetu motivované rasismem, xenofobií, 
náboženskou nesnášenlivostí nebo 
předsudky proti zdravotnímu postižení, 
sexuální orientaci, pohlavní identitě a 
pohlavním znakům určité osoby nebo její 
příslušnosti k menšině, jakož i tendenci 
odstraňovat a zakazovat obsah LGBTI na 
sociálních sítích, které jsou v EU 
každodenní skutečností; vyjadřuje 
politování nad zvyšujícím se počtem 
nenávistných projevů některých veřejných 
orgánů, politických stran a sdělovacích 
prostředků; vyzývá EU, aby šla příkladem 
a postavila se proti nenávistným projevům 
ve svých orgánech a institucích; je 
znepokojen rostoucím množstvím projevů 
nenávisti na internetu a doporučuje 
členským státům zavést jednoduché 
postupy, které by veřejnosti umožnily 
hlásit nenávistný obsah on-line;

Or. en



AM\1195297CS.docx PE643.407v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.12.2019 B9-0234/3

Pozměňovací 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
za skupinu 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
za skupinu GUE/NGL
Karen Melchior
Návrh usnesení B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistných projevech vůči nim, včetně zákazu vstupu 
osobám LGBTI do některých oblastí

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. odsuzuje veškerou diskriminaci či 
násilí na základě sexuální orientace, 
genderové identity nebo pohlavních znaků; 
vyzývá Komisi, aby představila program, 
který zajistí stejná práva a příležitosti pro 
všechny občany a který bude respektovat 
pravomoci členských států, a aby 
monitorovala řádné provedení a 
uplatňování právních předpisů EU 
týkajících se práv osob LGBTI; v této 
souvislosti vítá seznam opatření, který 
připravila Komise na podporu rovnosti 
osob LGBTI, včetně její komunikační 
kampaně, jejímž cílem je bojovat proti 
stereotypům a zlepšit společenské přijetí 
osob LGBTI; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby úzce spolupracovaly 
s organizacemi občanské společnosti, které 
se zabývají právy osob LGBTI; konstatuje, 
že terénní výzkumy agentury FRA ukazují, 
že veřejní činitelé vnímají právo a politiku 
EU jako hlavní faktory podporující 
vnitrostátní úsilí o prosazení rovnosti osob 
LGBTI;

12. odsuzuje veškerou diskriminaci či 
násilí na základě sexuální orientace, 
genderové identity nebo pohlavních znaků; 
vyzývá Komisi, aby představila program, 
který zajistí stejná práva a příležitosti pro 
všechny občany a který bude respektovat 
pravomoci členských států, a aby 
monitorovala řádné provedení a 
uplatňování právních předpisů EU 
týkajících se práv osob LGBTI; v této 
souvislosti vítá seznam opatření, který 
připravila Komise na podporu rovnosti 
osob LGBTI, včetně její komunikační 
kampaně, jejímž cílem je bojovat proti 
stereotypům a zlepšit společenské přijetí 
osob LGBTI; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby úzce spolupracovaly 
s organizacemi občanské společnosti, které 
se zabývají právy osob LGBTI; vyzývá 
Komisi, aby na podporu takových 
organizací působících na celostátní a 
místní úrovni zajistila dostatečné množství 
finančních prostředků, zejména 
prostřednictvím programu Práva a 
hodnoty; konstatuje, že terénní výzkumy 
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agentury FRA ukazují, že veřejní činitelé 
vnímají právo a politiku EU jako hlavní 
faktory podporující vnitrostátní úsilí o 
prosazení rovnosti osob LGBTI;

Or. en


