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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οποιοσδήποτε ορισμός του 

αντισημιτισμού οφείλει να διακρίνει 

σαφώς μεταξύ άμεσης ή έμμεσης 

υποκίνησης ή δικαιολόγησης βίας, μίσους 

ή μισαλλοδοξίας εις βάρος των Εβραίων 

και της νόμιμης άσκησης του 

δικαιώματος ελευθερίας του λόγου, όπως 

όταν ασκείται κριτική στις ενέργειες του 

Κράτους του Ισραήλ· 
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Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε 

όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου 

να ενισχύσουν στην πράξη την ασφάλεια 

των Εβραίων υπηκόων τους και των 

εβραϊκών θρησκευτικών, εκπαιδευτικών 

και πολιτιστικών ιδρυμάτων, σε στενή 

διαβούλευση και ανταλλαγή με τις 

εβραϊκές κοινότητες· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε 

όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου 

να ενισχύσουν στην πράξη την ασφάλεια 

των Εβραίων υπηκόων τους και των 

εβραϊκών θρησκευτικών, εκπαιδευτικών 

και πολιτιστικών ιδρυμάτων, σε στενή 

διαβούλευση και ανταλλαγή με τις 

εβραϊκές κοινότητες, τους φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών και τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται κατά των 

διακρίσεων· 

Or. en 
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Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική 

ενίσχυση για στοχοθετημένες ενέργειες και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, να 

οικοδομήσουν και να ενισχύσουν 

συμπράξεις με εβραϊκές κοινότητες και 

οργανώσεις και να ενθαρρύνουν 

ανταλλαγές μεταξύ παιδιών και νέων 

διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων 

στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων, μέσω 

της δρομολόγησης και υποστήριξης 

σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών· 

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική 

ενίσχυση για στοχοθετημένες ενέργειες και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, να 

οικοδομήσουν και να ενισχύσουν 

συμπράξεις με εβραϊκές κοινότητες και με 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών και να 

ενθαρρύνουν ανταλλαγές μεταξύ παιδιών 

και νέων διαφορετικών θρησκευτικών 

πεποιθήσεων στο πλαίσιο κοινών 

δραστηριοτήτων, μέσω της δρομολόγησης 

και υποστήριξης σχετικών ενημερωτικών 

εκστρατειών· 

Or. en 

 

 


