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16.12.2019 B9-0234/13

Τροπολογία 13
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 IΔ

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 πολιτιστικών 
οργανώσεων, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ατόμων θα 
πρέπει να διασφαλίζεται·
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Τροπολογία 14
Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

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 IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ έχουν λάβει πολλαπλές μορφές, 
με πρόσφατα παραδείγματα να 
περιλαμβάνουν επιθέσεις σε κοινωνικά 
κέντρα ΛΟΑΔΜ σε διάφορα κράτη μέλη, 
ομοφοβικές δηλώσεις και ρητορική μίσους 
με στόχο άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως στο 
πλαίσιο των εκλογών, και νομικές πράξεις 
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για 
τον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης, 
της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε 
άλλες μορφές περιεχομένου με τρόπο που 
περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία 
έκφρασης όσον αφορά ζητήματα που 
σχετίζονται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ έχουν λάβει πολλαπλές μορφές, 
με πρόσφατα παραδείγματα να 
περιλαμβάνουν επιθέσεις σε κοινωνικά 
κέντρα ΛΟΑΔΜ σε διάφορα κράτη μέλη, 
ομοφοβικές δηλώσεις και ρητορική μίσους 
με στόχο άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως στο 
πλαίσιο των εκλογών, και νομικές πράξεις 
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για 
τον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης, 
της πολιτιστικής ζωής, της εκπαίδευσης 
και της πρόσβασης σε άλλες μορφές 
περιεχομένου με τρόπο που περιορίζει 
αδικαιολόγητα την ελευθερία έκφρασης 
όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με 
τα άτομα ΛΟΑΔΜ·
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