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30.5.2017 B8-0383/4 

Tarkistus  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, että antisemitismi 

on lisääntynyt viime vuosina jatkuvasti ja 

juutalaisyhteisön jäseniin kohdistettujen 

hyökkäysten määrä on lisääntynyt jyrkästi 

ja että tällaiset hyökkäykset suurissa 

kaupungeissamme ovat osoittaneet, että 

tarvitaan lisätoimenpiteitä; toteaa, että 

rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen 

muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 

rikosoikeudellisin keinoin 28. 

marraskuuta 2008 tehdyssä neuvoston 

puitepäätöksessä 2008/913/YOS 

jäsenvaltiot velvoitetaan säätämään 

rangaistaviksi julkinen yllyttäminen 

rasistiseen väkivaltaan tai vihaan 

(vihapuhe), ja siinä pidetään rikosten 

taustalla olevia rasismiin tai 

muukalaisvihaan perustuvia motiiveja 

(viharikoksia) raskauttavina tekijöinä; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Tarkistus  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 

neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS 

asiaankuuluvat säännökset täytäntöön 

kansallisessa lainsäädännössä; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Tarkistus  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 

toimielimiä ja virastoja hyväksymään 

kansainvälisen holokaustin muistoa 

vaalivan järjestön International 

Holocaust Remembrance Alliance 

(IHRA)2 käyttämän antisemitismin 

määritelmän ja soveltamaan sitä, jotta 

voidaan tukea oikeus- ja 

lainvalvontaviranomaisia niiden 

pyrkimyksissä tunnistaa antisemitistisiä 

hyökkäyksiä ja asettaa niistä syytteeseen 

tehokkaammin ja vaikuttavammin ja 

kannustaa jäsenvaltioita seuraamaan 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan 

esimerkkiä tässä asiassa, 

2. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 

toimielimiä ja virastoja tekemään selvän 

eron tiettyyn yhteisöön kohdistetun vihan 
ja vihamielisyyden ja sananvapauden 

perusoikeuden piiriin kuuluvan Israelin 

valtion poliittisten valintojen arvostelun 

välillä; 

2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/7 

Tarkistus  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. korostaa, että on tärkeää 

käynnistää kulttuurien välinen 

vuoropuhelu eri yhteisöjen, johtajien ja 

asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan 

parantaa ymmärrystä asiasta; painottaa 

kaikkien uskonnollisten yhteisöjen 

vastuuta ja merkittävää asemaa 

antisemitistisen vihapuheen ja 

propagandan torjunnassa; kiinnittää 

jäsenvaltioiden huomiota uskonnollisten 

johtajien kouluttamiseen, jotta voidaan 

estää vihaan yllyttämistä ja väkivaltaista 

ääriliikehdintää Euroopan 

hartaudenharjoituspaikoissa, ja 

tarpeeseen varmistaa, että nämä johtajat 

jakavat keskeiset arvot; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Tarkistus  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. ilmaisee vakavan huolensa 

tutkimustuloksista, jotka osoittavat, että 

Euroopan muslimeilla oli keskimäärin 

10 kertaa todennäköisemmin kuin muulla 

väestöllä ”erittäin epäsuotuisa” näkemys 

juutalaisista; kannustaa kaikkia 

uskonnollisia yhteisöjä ottamaan 

etäisyyttä antisemitistisistä lausunnoista 

ja teoista ja edistämään keskinäisen 

kunnioituksen ja vuoropuhelun asenteita; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Tarkistus  9 

Helga Stevens 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

tehostamaan toimiaan, jotta varmistetaan, 

että käyttöön otetaan kattava ja tehokas 

järjestelmä viharikoksia, myös terrorismia 

koskevien motiivien mukaan jaoteltujen, 

luotettavien, asiaankuuluvien ja 

vertailtavien tietojen järjestelmälliseksi 

keräämiseksi; 

12. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

varmistamaan, että käyttöön otetaan 

kattava ja tehokas järjestelmä viharikoksia, 

myös terrorismia koskevien motiivien 

mukaan jaoteltujen, luotettavien, 

asiaankuuluvien ja vertailtavien tietojen 

järjestelmälliseksi keräämiseksi; panee 

merkille, että EU:n perusoikeusvirastolla 

on tätä koskeva nimenomainen 

toimeksianto, jota ollaan uudistamassa 

vuoteen 2022 asti; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Tarkistus  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemitismin torjunta 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 

valppaasti, jotta ehkäistään ääriryhmien 

pääseminen kouluihin ja oppilaitoksiin 

esiintymällä riippumattomina ryhminä, 

vaikka tarkoituksena on nimenomaisesti 

edistää vihaa juutalaisia kohtaan; 

Or. en 

 

 


