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30.5.2017 B8-0383/1 

Predlog spremembe  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker bi bilo treba pri vsaki 

opredelitvi antisemitizma jasno razlikovati 

med neposrednim ali posrednim 

pozivanjem k nasilju, sovraštvu ali 

nestrpnosti do judov ali njihovim 

opravičevanjem in legitimnim 

uveljavljanjem svobode izražanja, kot je 

kritiziranje dejanj Države Izrael; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Predlog spremembe  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva države članice, naj storijo 

vse potrebno in naj v tesnem posvetovanju 

in dialogu z judovskimi skupnostmi 

dejavno prispevajo k varovanju svojih 

judovskih državljanov ter judovskih 

verskih, vzgojno-izobraževalnih in 

kulturnih objektov; 

3. poziva države članice, naj storijo 

vse potrebno in naj v tesnem posvetovanju 

in dialogu z judovskimi skupnostmi, 

organizacijami civilne družbe in 

nevladnimi organizacijami, ki delujejo 

zoper diskriminacijo, dejavno prispevajo k 

varovanju svojih judovskih državljanov ter 

judovskih verskih, vzgojno-izobraževalnih 

in kulturnih objektov; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Predlog spremembe  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo in države članice, 

naj povečajo finančno podporo za 

namenske dejavnosti in izobraževalne 

projekte, sklenejo in okrepijo partnerstvo z 

judovskimi skupnostmi in ustanovami ter 

naj spodbujajo izmenjave med otroki in 

mladimi različnih ver v skupnih 

dejavnostih in začnejo in podpirajo 

tovrstne kampanje ozaveščanja; 

16. poziva Komisijo in države članice, 

naj povečajo finančno podporo za 

namenske dejavnosti in izobraževalne 

projekte, sklenejo in okrepijo partnerstvo z 

judovskimi skupnostmi in organizacijami 

civilne družbe ter naj spodbujajo 

izmenjave med otroki in mladimi različnih 

ver v skupnih dejavnostih in začnejo in 

podpirajo tovrstne kampanje ozaveščanja; 

Or. en 

 

 


