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30.5.2017 B8-0383/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže každá definícia 

antisemitizmu by mala jasne rozlišovať 

medzi priamou alebo nepriamou výzvou 

na násilie, nenávisť či neznášanlivosť 

voči židom alebo ospravedlňovaním týchto 

prejavov a medzi legitímnym 

uplatňovaním slobody prejavu, akým je 

kritika konania Izraelského štátu, 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva členské štáty, aby podnikli 

všetky kroky potrebné na to, aby aktívne 

prispievali k zaisteniu bezpečnosti svojich 

židovských občanov a židovských 

náboženských, vzdelávacích a kultúrnych 

priestorov prostredníctvom dôkladnej 

konzultácie a dialógu so židovskými 

obcami; 

3. vyzýva členské štáty, aby podnikli 

všetky kroky potrebné na to, aby aktívne 

prispievali k zaisteniu bezpečnosti svojich 

židovských občanov a židovských 

náboženských, vzdelávacích a kultúrnych 

priestorov prostredníctvom dôkladnej 

konzultácie a dialógu so židovskými 

obcami, organizáciami občianskej 

spoločnosti a mimovládnymi 

organizáciami bojujúcimi proti 

diskriminácii; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. žiada Komisiu a členské štáty, aby 

zvýšili finančnú podporu pre cielené 

aktivity a vzdelávacie projekty, budovali 

a upevňovali partnerstvá so židovskými 

obcami a inštitúciami a podporovali 

výmeny medzi deťmi a mládežou s rôznym 

vierovyznaním prostredníctvom 

spoločných činností, zavádzaním 

a podporou kampaní na zvyšovanie 

povedomia o tejto oblasti; 

16. žiada Komisiu a členské štáty, aby 

zvýšili finančnú podporu pre cielené 

aktivity a vzdelávacie projekty, budovali 

a upevňovali partnerstvá so židovskými 

obcami a organizáciami občianskej 

spoločnosti a podporovali výmeny medzi 

deťmi a mládežou s rôznym vierovyznaním 

prostredníctvom spoločných činností, 

zavádzaním a podporou kampaní na 

zvyšovanie povedomia o tejto oblasti; 

Or. en 

 

 


