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30.5.2017 B8-0383/1 

Alteração  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que qualquer 

definição de antissemitismo deve fazer 

uma distinção clara entre uma incitação 

direta ou indireta à violência, ao ódio ou à 

intolerância contra judeus, ou uma 

justificação destes atos, e o uso legítimo 

da liberdade de expressão, nomeadamente 

uma crítica às ações do Estado de Israel; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Alteração  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta os Estados-Membros a 

tomarem todas as medidas necessárias para 

contribuírem ativamente para garantir a 

segurança dos seus cidadãos judeus e das 

infraestruturas religiosas, educativas e 

culturais judaicas, em estreita consulta e 

diálogo com as comunidades, associações 

e ONG judaicas; 

3. Insta os Estados-Membros a 

tomarem todas as medidas necessárias para 

contribuírem ativamente para garantir a 

segurança dos seus cidadãos judeus e das 

infraestruturas religiosas, educativas e 

culturais judaicas, em estreita consulta e 

diálogo com as comunidades judaicas, as 

organizações da sociedade civil e as ONG 

que lutam contra a discriminação; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Alteração  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a aumentar o apoio financeiro 

para as atividades e projetos educativos 

específicos, a criar e reforçar as parcerias 

com as comunidades e instituições judaicas 

e a incentivar os intercâmbios entre as 

crianças e os jovens de diferentes 

confissões através de atividades conjuntas 

e o lançamento e financiamento de 

campanhas de sensibilização a este 

respeito; 

16. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a aumentar o apoio financeiro 

para as atividades e projetos educativos 

específicos, a criar e reforçar as parcerias 

com as comunidades judaicas e com as 

organizações da sociedade civil e a 

incentivar os intercâmbios entre as crianças 

e os jovens de diferentes confissões através 

de atividades conjuntas e o lançamento e 

financiamento de campanhas de 

sensibilização a este respeito; 

Or. en 

 

 


