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Poprawka  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że każda 

definicja antysemityzmu powinna 

dokonywać jasnego rozróżnienia między 

bezpośrednim lub pośrednim wzywaniem 

do przemocy, nienawiści lub nietolerancji 

wobec Żydów lub jej usprawiedliwianiem 

a uzasadnionym korzystaniem z wolności 

wypowiedzi, takim jak krytyka działań 

Państwa Izrael; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa państwa członkowskie do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 

celu aktywnego przyczyniania się do 

zapewnienia bezpieczeństwa ich obywateli 

żydowskich oraz żydowskich obiektów 

kultu, a także placówek edukacji i kultury, 

w ścisłej współpracy i dialogu ze 

wspólnotami żydowskimi; 

3. wzywa państwa członkowskie do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 

celu aktywnego przyczyniania się do 

zapewnienia bezpieczeństwa ich obywateli 

żydowskich oraz żydowskich obiektów 

kultu, a także placówek edukacji i kultury, 

w ścisłej współpracy i dialogu ze 

wspólnotami żydowskimi, organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego i 

organizacjami pozarządowymi walczącymi 

z dyskryminacją; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bodil Valero 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwiększenia wsparcia 

finansowego na ukierunkowane działania i 

projekty edukacyjne, do budowania i 

wzmacniania partnerstw ze wspólnotami i 

instytucjami żydowskimi, a także do 

zachęcania do kontaktów dzieci i 

młodzieży różnych wyznań poprzez 

wspólne aktywności, oraz do uruchomienia 

i wspierania poświęconych tym 

zagadnieniom kampanii zwiększających 

świadomość; 

16. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwiększenia wsparcia 

finansowego na ukierunkowane działania i 

projekty edukacyjne, do budowania i 

wzmacniania partnerstw ze wspólnotami 

żydowskimi i organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, a także do zachęcania do 

kontaktów dzieci i młodzieży różnych 

wyznań poprzez wspólne aktywności, oraz 

do uruchomienia i wspierania 

poświęconych tym zagadnieniom kampanii 

zwiększających świadomość; 

Or. en 

 

 


