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30.5.2017 B8-0383/4 

Alteração  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que nos últimos 

anos se tem assistido a uma crescente 

tendência para o antissemitismo e a um 

forte aumento do número de incidentes e 

ataques contra os membros da 

comunidade judaica, e que tais ataques 

nas nossas capitais revelaram a 

necessidade de adotar medidas adicionais; 

considerando que a Decisão-Quadro 

2008/913/JHA do Conselho, de 28 de 

novembro de 2008,  relativa à luta por via 

do direito penal contra certas formas e 

manifestações de racismo e xenofobia 

obriga os Estados-Membros a punir a 

incitação pública à violência ou ao ódio 

racistas (discurso de ódio) e estabelece 

que a existência de uma motivação racista 

ou xenófoba para qualquer tipo de crime 

(crime de ódio) constitui um fator 

agravante; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Alteração  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Exorta os Estados-Membros a 

transporem na íntegra as disposições 

relevantes da Decisão-Quadro 

2008/913/JAI do Conselho para o direito 

nacional; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Alteração  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Insta os Estados-Membros e as 

instituições e agências da União a adotar e 

a aplicar a definição prática de 

antissemitismo utilizada pela Aliança 

Internacional para a Memória do 

Holocausto2, a fim de apoiar as 

autoridades judiciais e de aplicação da lei 

nos seus esforços para identificar e 

reprimir os ataques antissemitas de forma 

mais eficiente e eficaz, e exorta os 

Estados-Membros a seguirem o exemplo 

do Reino Unido e da Áustria a este 

respeito; 

2. Insta os Estados-Membros e as 

instituições e agências da União Europeia 

a fazer uma distinção clara entre o ódio e 

a hostilidade para com uma comunidade 

em particular e a crítica às decisões 

políticas do Estado de Israel, a qual se 

insere no âmbito do direito fundamental à 

liberdade de expressão; 

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 

Alteração  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Reitera a necessidade de 

estabelecer um diálogo intercultural com 

as diferentes comunidades, dirigentes e 

peritos, a fim de contribuir para uma 

melhor compreensão; salienta a 

responsabilidade e o importante papel de 

todas as comunidades religiosas na luta 

contra a propaganda e o incitamento ao 

ódio antissemita; chama a atenção dos 

Estados-Membros para a questão da 

formação dos líderes religiosos, no que diz 

respeito à prevenção da incitação ao ódio 

e do extremismo violento em lugares de 

culto na Europa, e para a necessidade de 

assegurar que esses líderes partilham os 

mesmos valores fundamentais; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Alteração  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Manifesta a sua profunda 

preocupação com os resultados de estudos 

que indicam que os muçulmanos 

europeus são, em média, 10 vezes mais 

suscetíveis do que a população em geral 

de expressar opiniões «extremamente 

desfavoráveis» relativamente aos judeus; 

incentiva todas as comunidades religiosas 

a distanciarem-se de declarações e ações 

antissemitas e a fomentarem atitudes de 

respeito e diálogo mútuos; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Alteração  9 

Helga Stevens 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a redobrarem os seus 

esforços para garantir o estabelecimento 

de um sistema global e eficaz de recolha 

sistemática de dados fiáveis, relevantes e 

comparáveis relativos a crimes de ódio, 

desagregados por motivação, que inclua os 

atos de terrorismo; 

12. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a garantir o 

estabelecimento de um sistema global e 

eficaz de recolha sistemática de dados 

fiáveis, relevantes e comparáveis relativos 

a crimes de ódio, desagregados por 

motivação, que inclua os atos de 

terrorismo; observa que a Agência dos 

Direitos Fundamentais tem este mandato 

específico, o qual se encontra em processo 

de renovação até 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Alteração  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combate ao antissemitismo 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Exorta os Estados-Membros a 

manterem-se vigilantes para impedir a 

infiltração de grupos extremistas nas 

escolas e nos estabelecimentos de ensino, 

os quais se apresentam como grupos 

independentes enquanto promovem 

explicitamente o ódio aos judeus; 

Or. en 

 

 


