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Módosítás 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
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Karen Melchior

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek 
között az LMBTI-mentes övezetek

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel a véleménynyilvánítás 
szabadságát a média, a nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) és az egyének 
számára egyaránt biztosítani kell;

N. mivel a véleménynyilvánítás 
szabadságát a média, a nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) és az egyének 
számára offline és online egyaránt 
biztosítani kell, különös tekintettel az 
LMBTI-tartalmak közösségi oldalakról 
való eltávolítása és kitiltása kapcsán 
tapasztalható aggasztó tendenciára;
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Módosítás 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
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Karen Melchior

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek 
között az LMBTI-mentes övezetek

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. elítéli a rasszista indíttatású, az 
idegengyűlölet vagy vallási intolerancia 
motiválta, illetve a fogyatékossággal, 
szexuális irányultsággal, nemi identitással, 
nemi jelleggel vagy kisebbségi státusszal 
kapcsolatos előítélet motiválta gyűlölet-
bűncselekményeket és gyűlöletbeszédet, 
amelyek napi szintű jelenségek az EU-ban; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bizonyos 
hatóságok, politikai pártok körében, 
valamint sajtóorgánumokban egyre 
nagyobb teret nyer a gyűlöletbeszéd; 
felhívja az EU-t, hogy mutasson példát 
azzal, hogy intézményein belül elutasítja a 
gyűlöletbeszédet; aggodalommal tölti el, 
hogy a gyűlöletbeszéd egyre elterjedtebb 
az interneten, és javasolja, hogy a 
tagállamok hozzanak létre olyan egyszerű 
eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a 
lakosság számára a gyűlöletkeltő online 
tartalmak bejelentését;

8. elítéli a rasszista indíttatású, az 
idegengyűlölet vagy vallási intolerancia 
motiválta, illetve a fogyatékossággal, 
szexuális irányultsággal, nemi identitással, 
nemi jelleggel vagy kisebbségi státusszal 
kapcsolatos előítélet motiválta offline és 
online gyűlölet-bűncselekményeket és 
gyűlöletbeszédet, valamint az LMBTI-
tartalmak közösségi oldalakról való 
eltávolítása és kitiltása kapcsán 
tapasztalható tendenciát, amelyek napi 
szintű jelenségek az EU-ban; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy bizonyos hatóságok, 
politikai pártok körében, valamint 
sajtóorgánumokban egyre nagyobb teret 
nyer a gyűlöletbeszéd; felhívja az EU-t, 
hogy mutasson példát azzal, hogy 
intézményein belül elutasítja a 
gyűlöletbeszédet; aggodalommal tölti el, 
hogy a gyűlöletbeszéd egyre elterjedtebb 
az interneten, és javasolja, hogy a 
tagállamok hozzanak létre olyan egyszerű 
eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a 
lakosság számára a gyűlöletkeltő online 
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tartalmak bejelentését;
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Módosítás 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
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Karen Melchior

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek 
között az LMBTI-mentes övezetek

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. elítél mindennemű, a szexuális 
irányultságon, nemi identitáson vagy nemi 
jellegen alapuló megkülönböztetést és 
erőszakot; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
egyfelől dolgozzon ki egy olyan 
menetrendet, amely egyenlő jogokat és 
lehetőségeket biztosít valamennyi polgár 
számára, ugyanakkor tiszteletben tartja a 
tagállamok hatásköreit, másfelől pedig 
kövesse nyomon az LMBTI-személyekre 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
átültetését és végrehajtását; üdvözli e 
tekintetben az LMBTI-személyek 
egyenlőségének előmozdítását szolgáló 
intézkedések Bizottság által összeállított 
listáját, többek között a Bizottságnak a 
sztereotípiák elleni küzdelem és az 
LMBTI-személyek társadalmi 
elfogadottságának növelése érdekében 
indított átfogó kommunikációs kampányát; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki szoros együttműködést 
az LMBTI-személyek jogaival foglalkozó 
civil társadalmi szervezetekkel; megjegyzi, 

12. elítél mindennemű, a szexuális 
irányultságon, nemi identitáson vagy nemi 
jellegen alapuló megkülönböztetést és 
erőszakot; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
egyfelől dolgozzon ki egy olyan 
menetrendet, amely egyenlő jogokat és 
lehetőségeket biztosít valamennyi polgár 
számára, ugyanakkor tiszteletben tartja a 
tagállamok hatásköreit, másfelől pedig 
kövesse nyomon az LMBTI-személyekre 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
átültetését és végrehajtását; üdvözli e 
tekintetben az LMBTI-személyek 
egyenlőségének előmozdítását szolgáló 
intézkedések Bizottság által összeállított 
listáját, többek között a Bizottságnak a 
sztereotípiák elleni küzdelem és az 
LMBTI-személyek társadalmi 
elfogadottságának növelése érdekében 
indított átfogó kommunikációs kampányát; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki szoros együttműködést 
az LMBTI-személyek jogaival foglalkozó 
civil társadalmi szervezetekkel; felhívja a 
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hogy az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének terepmunka keretében 
végzett kutatása szerint a tisztviselők úgy 
vélik, hogy az uniós jog és politikák 
jelentik az LMBTI-személyek 
egyenlőségének előmozdítását célzó 
nemzeti erőfeszítések fő hajtóerejét;

Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre 
megfelelő forrásokat e nemzeti és helyi 
szinten aktív szervezetek támogatására, 
különösen a Jogok és értékek program 
felhasználásával; megjegyzi, hogy az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
terepmunka keretében végzett kutatása 
szerint a tisztviselők úgy vélik, hogy az 
uniós jog és politikák jelentik az LMBTI-
személyek egyenlőségének előmozdítását 
célzó nemzeti erőfeszítések fő hajtóerejét;
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