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30.5.2017 B8-0383/1 

Amendement  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat in elke definitie 

van antisemitisme een duidelijk 

onderscheid moet worden gemaakt tussen 

een directe of indirecte oproep tot of 

verantwoording van geweld, haat of 

onverdraagzaamheid tegenover joden en 

een legitiem gebruik van de vrijheid van 

meningsuiting, bijvoorbeeld kritiek op 

acties van de staat Israël; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Amendement  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. vraagt de lidstaten alle nodige 

maatregelen te nemen om actief bij te 

dragen aan het waarborgen van de 

veiligheid van hun joodse burgers en van 

joodse religieuze, educatieve en culturele 

gebouwen, en dat in nauwe samenwerking 

en dialoog met de joodse gemeenschappen; 

3. vraagt de lidstaten alle nodige 

maatregelen te nemen om actief bij te 

dragen aan het waarborgen van de 

veiligheid van hun joodse burgers en van 

joodse religieuze, educatieve en culturele 

gebouwen, en dat in nauwe samenwerking 

en dialoog met de joodse gemeenschappen, 

middenveldorganisaties en ngo's op het 

gebied van antidiscriminatie; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Amendement  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. vraagt de Commissie en de lidstaten 

meer financiële steun ter beschikking te 

stellen voor gerichte activiteiten en 

onderwijsprojecten, te werken aan het tot 

stand brengen en uitbouwen van 

partnerschappen met joodse 

gemeenschappen en instellingen, en 

uitwisselingen tussen kinderen en jongeren 

met een verschillende godsdienst aan te 

moedigen middels gemeenschappelijke 

activiteiten, waaronder het ontwikkelen en 

ondersteunen van 

bewustmakingscampagnes; 

16. vraagt de Commissie en de lidstaten 

meer financiële steun ter beschikking te 

stellen voor gerichte activiteiten en 

onderwijsprojecten, te werken aan het tot 

stand brengen en uitbouwen van 

partnerschappen met joodse 

gemeenschappen en met 

middenveldorganisaties, en uitwisselingen 

tussen kinderen en jongeren met een 

verschillende godsdienst aan te moedigen 

middels gemeenschappelijke activiteiten, 

waaronder het ontwikkelen en 

ondersteunen van 

bewustmakingscampagnes; 

Or. en 

 

 


