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Forslag til beslutning B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder 
LGBTI-fri områder

Forslag til beslutning
Betragtning N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at ytringsfriheden 
for pressen, ikke-statslige organisationer 
(ngo'er) og enkeltpersoner bør sikres;

N. der henviser til, at ytringsfriheden 
både offline og online for pressen, ikke-
statslige organisationer (NGO'er) og 
enkeltpersoner bør sikres, navnlig i lyset af 
den bekymrende tendens til fjernelse af og 
forbud mod LGBTI-indhold på sociale 
netværk;
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Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fordømmer tilfælde af 
hadforbrydelser og hadefuld tale motiveret 
af racisme, fremmedhad, religiøs 
intolerance eller fordomme over for en 
persons handicap, seksuelle orientering, 
kønsidentitet, kønskarakteristika eller 
mindretalsstatus, som dagligt forekommer i 
EU; beklager den omsiggribende hadefulde 
tale fra visse myndigheder, politiske partier 
og medier; opfordrer EU til at foregå med 
et godt eksempel og modsætte sig hadske 
ytringer inden for institutionerne; er 
bekymret over den stigende udbredelse af 
hadefuld tale på internettet og opfordrer 
medlemsstaterne til at indføre enkle 
procedurer, der giver borgerne mulighed 
for at indberette hadefuldt indhold på 
internettet;

8. fordømmer tilfælde af 
hadforbrydelser og hadefuld tale både 
offline og online, motiveret af racisme, 
fremmedhad, religiøs intolerance eller 
fordomme over for en persons handicap, 
seksuelle orientering, kønsidentitet, 
kønskarakteristika eller mindretalsstatus, 
såvel som tendensen til fjernelse af og 
forbud mod LGBTI-indhold på sociale 
netværk, som dagligt forekommer i EU; 
beklager den omsiggribende hadefulde tale 
fra visse myndigheder, politiske partier og 
medier; opfordrer EU til at foregå med et 
godt eksempel og modsætte sig hadske 
ytringer inden for institutionerne; er 
bekymret over den stigende udbredelse af 
hadefuld tale på internettet og opfordrer 
medlemsstaterne til at indføre enkle 
procedurer, der giver borgerne mulighed 
for at indberette hadefuldt indhold på 
internettet;
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Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. der henviser til, at enhver form for 
diskrimination eller vold på grundlag af 
seksuel orientering, kønsidentitet eller 
kønskarakteristika bør fordømmes; 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
en dagsorden, som sikrer lige rettigheder 
og muligheder for alle borgere under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
kompetence, og til at sikre ved tilsyn, at 
EU-lovgivning af relevans for LGBTI-
personer behørigt gennemføres og 
implementeres i national ret; glæder sig i 
den forbindelse over Kommissionens 
fortegnelse over tiltag med henblik på at 
fremme LGBTI-ligestilling, herunder 
Kommissionens informationskampagne til 
bekæmpelse af stereotyper og forbedring af 
den sociale accept af LGTBI; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen 
med de civilsamfundsorganisationer, der 
arbejder for LGTBI-personernes 
rettigheder; bemærker, at det 
undersøgelsesarbejde, der er gjort af EU's 

12. der henviser til, at enhver form for 
diskrimination eller vold på grundlag af 
seksuel orientering, kønsidentitet eller 
kønskarakteristika bør fordømmes; 
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
en dagsorden, som sikrer lige rettigheder 
og muligheder for alle borgere under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
kompetence, og til at sikre ved tilsyn, at 
EU-lovgivning af relevans for LGBTI-
personer behørigt gennemføres og 
implementeres i national ret; glæder sig i 
den forbindelse over Kommissionens 
fortegnelse over tiltag med henblik på at 
fremme LGBTI-ligestilling, herunder 
Kommissionens informationskampagne til 
bekæmpelse af stereotyper og forbedring af 
den sociale accept af LGTBI; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen 
med de civilsamfundsorganisationer, der 
arbejder for LGTBI-personernes 
rettigheder; opfordrer Kommissionen til at 
stille tilstrækkelige finansieringsmidler til 
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Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 
har vist, at offentlige beslutningstagere 
opfatter EU's lovgivning og politik som 
vigtige drivkræfter, der understøtter de 
nationale bestræbelser på at fremme 
ligestilling for LGBTI-personer;

rådighed til støtte for sådanne 
organisationer med aktiviteter på 
nationalt og lokalt plan, navnlig gennem 
programmet for rettigheder og værdier; 
bemærker, at det undersøgelsesarbejde, der 
er gjort af EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, har vist, at 
offentlige beslutningstagere opfatter EU's 
lovgivning og politik som vigtige 
drivkræfter, der understøtter de nationale 
bestræbelser på at fremme ligestilling for 
LGBTI-personer;

Or. en


