
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

30.5.2017 B8-0383/1 

Muudatusettepanek  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismi vastu võitlemine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et kõigis antisemitismi 

määratlustes tuleks selgelt eristada otsest 

või kaudset üleskutset vägivallale, 

vihkamisele või sallimatusele juutide 

vastu või selle õigustamist ning 

õiguspärast sõnavabaduse kasutamist, 

näiteks Iisraeli riigi tegevuse 

kritiseerimist; 

Or. en 
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PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismi vastu võitlemine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. palub liikmesriikidel teha kõik 

vajalik, et tihedas konsultatsioonis ja 

dialoogis juudi kogukondadega aktiivselt 

osaleda oma juudi kodanike ning juutide 

usu-, haridus- ja kultuurirajatiste 

julgeoleku tagamisel, 

3. palub liikmesriikidel teha kõik 

vajalik, et tihedas konsultatsioonis ja 

dialoogis juudi kogukondade, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

diskrimineerimisvastaste 

vabaühendustega aktiivselt osaleda oma 

juudi kodanike ning juutide usu-, haridus- 

ja kultuurirajatiste julgeoleku tagamisel; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

suurendada rahalist toetust 

sihtotstarbelisele tegevusele ja 

haridusprojektidele, luua ja tugevdada 

partnerlust juudi kogukondade ja 

institutsioonidega ning ergutada eri usku 

laste ja noorte suhtlemist ühistegevuse 

kaudu, käivitades ning toetades selleks 

teadlikkuse suurendamise kampaaniaid; 

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

suurendada rahalist toetust 

sihtotstarbelisele tegevusele ja 

haridusprojektidele, luua ja tugevdada 

partnerlust juudi kogukondade ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
ning ergutada eri usku laste ja noorte 

suhtlemist ühistegevuse kaudu, käivitades 

ning toetades selleks teadlikkuse 

suurendamise kampaaniaid; 

Or. en 

 

 


