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30.5.2017 B8-0383/1 

Ändringsförslag  1 

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

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Varje definition av antisemitism 

bör göra en tydlig åtskillnad mellan en 

direkt eller indirekt uppmaning till eller 

ett rättfärdigande av våld, hat eller 

intolerans gentemot judar och en legitim 

användning av yttrandefriheten, såsom 

kritik av staten Israels åtgärder. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Ändringsförslag  2 

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

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som 

krävs för att aktivt bidra till att garantera de 

judiska medborgarnas säkerhet samt trygga 

judiska lokaler för religionsutövning, 

undervisning och kulturaktiviteter, i nära 

samarbete och dialog med det judiska 

samfundet. 

3. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som 

krävs för att aktivt bidra till att garantera de 

judiska medborgarnas säkerhet samt trygga 

judiska lokaler för religionsutövning, 

undervisning och kulturaktiviteter, i nära 

samarbete och dialog med det judiska 

samfundet, civilsamhällets organisationer 

och icke-statliga organisationer som är 

aktiva i kampen mot diskriminering. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Ändringsförslag  3 

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

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

det ekonomiska stödet till riktade åtgärder 

och utbildningsprojekt, bygga upp och 

förstärka partnerskap med judiska 

befolkningsgrupper och institutioner, och 

att uppmuntra utbyte mellan barn och 

ungdomar med olika religioner via 

gemensamma aktiviteter samt inleda och 

ge stöd till informationskampanjer i detta 

syfte. 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

det ekonomiska stödet till riktade åtgärder 

och utbildningsprojekt, bygga upp och 

förstärka partnerskap med judiska 

befolkningsgrupper och med 

civilsamhällets organisationer, och att 

uppmuntra utbyte mellan barn och 

ungdomar med olika religioner via 

gemensamma aktiviteter samt inleda och 

ge stöd till informationskampanjer i detta 

syfte. 

Or. en 

 

 


