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Pakeitimas 1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Kova su antisemitizmu 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi apibrėžiant antisemitizmą 

turėtų būti aiškiai skiriama tiesioginis ar 

netiesioginis prieš žydus nukreipto 

smurto, neapykantos ar netolerancijos 

skatinimas ar pateisinimas ir teisėtas 

naudojimasis saviraiškos laisve, pvz., 

Izraelio valstybės veiksmų kritika; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Kova su antisemitizmu 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. ragina valstybes nares imtis visų 

reikalingų priemonių, kad būtų aktyviai 

prisidedama prie jų žydų tautybės piliečių 

ir žydų religinių, švietimo ir kultūros 

įstaigų saugumo užtikrinimo, glaudžiai 

konsultuojantis ir palaikant dialogą su žydų 

bendruomenėmis; 

3. ragina valstybes nares imtis visų 

reikalingų priemonių, kad būtų aktyviai 

prisidedama prie jų žydų tautybės piliečių 

ir žydų religinių, švietimo ir kultūros 

įstaigų saugumo užtikrinimo, glaudžiai 

konsultuojantis ir palaikant dialogą su žydų 

bendruomenėmis, pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir NVO, kovojančiomis 

prieš diskriminaciją; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Kova su antisemitizmu 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. prašo Komisiją ir valstybes nares 

padidinti finansinę paramą tikslinei veiklai 

ir mokomiesiems projektams, plėtoti ir 

stiprinti partnerystes su Europos žydų 

bendruomenėmis ir institucijomis, ir 

paskatinti įvairių tikėjimų vaikų ir jaunimo 

mainus rengiant bendrus renginius, 

pradedant ir remiant šios srities 

informuotumo kampanijas; 

16. prašo Komisiją ir valstybes nares 

padidinti finansinę paramą tikslinei veiklai 

ir mokomiesiems projektams, plėtoti ir 

stiprinti partnerystes su žydų 

bendruomenėmis ir pilietinės visuomenės 

organizacijomis, ir paskatinti įvairių 

tikėjimų vaikų ir jaunimo mainus rengiant 

bendrus renginius, pradedant ir remiant 

šios srities informuotumo kampanijas; 

Or. en 

 

 


