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Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at enhver 

definition af antisemitisme bør foretage 

en klar sondring mellem en direkte eller 

indirekte opfordring til eller begrundelse 

for vold, had eller intolerance over for 

jøder og en legitim brug af 

ytringsfriheden såsom kritik af Staten 

Israels handlinger; 

Or. en 



 

AM\1126964DA.docx  PE605.486v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

30.5.2017 B8-0383/2 

Ændringsforslag  2 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 
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Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer medlemsstaterne til at 

tage alle nødvendige skridt til at bidrage 

aktivt til at garantere sikkerheden for deres 

jødiske borgere og jødiske religiøse, 

uddannelsesmæssige og kulturelle 

faciliteter i tæt samråd og dialog med 

jødiske samfund; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at 

tage alle nødvendige skridt til at bidrage 

aktivt til at garantere sikkerheden for deres 

jødiske borgere og jødiske religiøse, 

uddannelsesmæssige og kulturelle 

faciliteter i tæt samråd og dialog med 

jødiske samfund, 

civilsamfundsorganisationer og NGO'er, 

der er aktive i kampen mod 

forskelsbehandling; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at øge den økonomiske 

støtte til målrettede aktiviteter og 

uddannelsesprojekter, til at opbygge og 

styrke partnerskaber med jødiske samfund 

og institutioner og til at tilskynde til 

udvekslinger mellem børn og unge 

mennesker af forskellige trosretninger 

gennem fælles aktiviteter, iværksætte og 

støtte informationskampagner herom; 

16. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at øge den økonomiske 

støtte til målrettede aktiviteter og 

uddannelsesprojekter, til at opbygge og 

styrke partnerskaber med jødiske samfund 

og civilsamfundsorganisationer og til at 

tilskynde til udvekslinger mellem børn og 

unge mennesker af forskellige trosretninger 

gennem fælles aktiviteter, iværksætte og 

støtte informationskampagner herom; 

Or. en 

 

 


