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Τροπολογία 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
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Στέλιος Κούλογλου, Anne-Sophie Pelletier, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Martin 
Schirdewan, Δημήτριος Παπαδημούλης, Helmut Scholz, Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 
Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης 
της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία της έκφρασης των μέσων 
ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ατόμων θα 
πρέπει να διασφαλίζεται·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία της έκφρασης των μέσων 
ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ατόμων θα 
πρέπει να διασφαλίζεται επιγραμμικά και 
απογραμμικά, λόγω ειδικότερα της 
ανησυχητικής τάσης να αφαιρείται και να 
απαγορεύεται περιεχόμενο ΛΟΑΔΜ στους 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης·
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 
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Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης 
της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους 
που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και τη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι 
της αναπηρίας, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, 
των χαρακτηριστικών φύλου ή του 
γεγονότος ότι ένα άτομο ανήκει σε 
μειονότητα, τα οποία λαμβάνουν χώρα 
στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· εκφράζει τη 
λύπη του για τα αυξανόμενα επίπεδα 
ρητορικής μίσους μέσα από ορισμένες 
δημόσιες αρχές, πολιτικά κόμματα και 
μέσα ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ να 
αποτελέσει παράδειγμα με την αντίθεσή 
της στη ρητορική μίσους μέσα στα 
θεσμικά της όργανα· ανησυχεί για την 
αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στο 
Διαδίκτυο και προτείνει στα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν απλές διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να καταγγέλλουν 
την ύπαρξη περιεχομένου που προωθεί το 
μίσος στο Διαδίκτυο·

8. καταδικάζει τόσο τα επιγραμμικά 
όσο και τα απογραμμικά περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους 
που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και τη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι 
της αναπηρίας, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, 
των χαρακτηριστικών φύλου ή του 
γεγονότος ότι ένα άτομο ανήκει σε 
μειονότητα, όπως επίσης καταδικάζει την 
τάση να αφαιρείται και να απαγορεύεται 
περιεχόμενο ΛΟΑΔΜ στους ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης, φαινόμενα τα 
οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε 
καθημερινή βάση· εκφράζει τη λύπη του 
για τα αυξανόμενα επίπεδα ρητορικής 
μίσους μέσα από ορισμένες δημόσιες 
αρχές, πολιτικά κόμματα και μέσα 
ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ να αποτελέσει 
παράδειγμα με την αντίθεσή της στη 
ρητορική μίσους μέσα στα θεσμικά της 
όργανα· ανησυχεί για την αυξανόμενη 
χρήση ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο και 
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προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
απλές διαδικασίες που θα επιτρέπουν 
στους πολίτες να καταγγέλλουν την 
ύπαρξη περιεχομένου που προωθεί το 
μίσος στο Διαδίκτυο·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καταδικάζει οποιαδήποτε διάκριση 
ή βία λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή 
χαρακτηριστικών φύλου· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συντάξει μια ατζέντα που να 
διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες 
για όλους τους πολίτες, δείχνοντας 
ταυτόχρονα σεβασμό στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, και να 
παρακολουθήσει τη δέουσα μεταφορά και 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που 
σχετίζεται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τον κατάλογο 
δραστηριοτήτων που έχει καταρτίσει η 
Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνιακής 
εκστρατείας της για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και τη βελτίωση της 
κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΔΜ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 

12. καταδικάζει οποιαδήποτε διάκριση 
ή βία λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή 
χαρακτηριστικών φύλου· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συντάξει μια ατζέντα που να 
διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες 
για όλους τους πολίτες, δείχνοντας 
ταυτόχρονα σεβασμό στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, και να 
παρακολουθήσει τη δέουσα μεταφορά και 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που 
σχετίζεται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τον κατάλογο 
δραστηριοτήτων που έχει καταρτίσει η 
Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνιακής 
εκστρατείας της για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και τη βελτίωση της 
κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΔΜ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί 
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επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου του FRA 
καταδεικνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
θεωρούν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ 
ως μείζονες μοχλούς στήριξης των εθνικών 
προσπαθειών για την προαγωγή της 
ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

την Επιτροπή να παράσχει, προς στήριξη 
αυτών των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, διαθέσιμη και επαρκή 
χρηματοδότηση, ειδικότερα μέσω του 
προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»· 
επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου του FRA 
καταδεικνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
θεωρούν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ 
ως μείζονες μοχλούς στήριξης των εθνικών 
προσπαθειών για την προαγωγή της 
ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. en


