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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ca. billi kwalunkwe definizzjoni tal-

Anti-Semitiżmu għandha tagħmel 

distinzjoni ċara bejn is-sejħa diretta jew 

indiretta għal vjolenza, mibegħda jew 

intolleranza lejn Lhud - jew il-

ġustifikazzjoni tagħha - u l-użu leġittimu 

tal-libertà tal-espressjoni, bħal kritika tal-

azzjonijiet tal-Istat ta' Iżrael; 

Or. en 
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3. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-

passi kollha meħtieġa biex jikkontribwixxu 

b'mod attiv biex jiżguraw is-sigurtà taċ-

ċittadini Lhud tagħhom u tal-postijiet 

reliġjużi, edukattivi u kulturali Lhud, 

f'konsultazzjoni u djalogu mill-qrib ma' 

komunitajiet Lhud; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-

passi kollha meħtieġa biex jikkontribwixxu 

b'mod attiv biex jiżguraw is-sigurtà taċ-

ċittadini Lhudi tagħhom u tal-postijiet 

reliġjużi, edukattivi u kulturali tal-Lhud, 

f'konsultazzjoni u djalogu mill-qrib mal-

komunitajiet Lhud, l-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili u NGOs li jaħdmu fil-

qasam tal-anti-diskriminazzjoni; 

Or. en 
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16. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jżidu l-appoġġ finanzjarju għal 

attivitajiet u proġetti edukattivi immirati, 

biex jibnu u jsaħħu s-sħubijiet ma' 

komunitajiet u istituzzjonijiet Lhud, u 

jħeġġu l-iskambji bejn tfal u żgħażagħ ta' 

twemmin differenti permezz ta' attivitajiet 

konġunti, filwaqt li jniedu u jappoġġaw 

kampanji ta' sensibilizzazzjoni f'dan ir-

rigward; 

16. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jżidu l-appoġġ finanzjarju għal 

attivitajiet u proġetti edukattivi immirati, 

biex jibnu u jsaħħu s-sħubijiet ma' 

komunitajiet Lhud u mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 

jħeġġu l-iskambji bejn tfal u żgħażagħ ta' 

twemmin differenti permezz ta' attivitajiet 

konġunti, filwaqt li jniedu u jappoġġaw 

kampanji ta' sensibilizzazzjoni f'dan ir-

rigward; 

Or. en 

 

 


