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30.5.2017 B8-0383/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v posledných rokoch 

zaznamenávame rastúci trend 

antisemitizmu a prudký nárast počtu 

incidentov a útokov namierených voči 

príslušníkom židovskej komunity, pričom 

tieto útoky v našich hlavných mestách 

svedčia o tom, že je potrebné prijať 

dodatočné opatrenia, keďže v rámcovom 

rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 

z 28. novembra 2008 o boji proti 

niektorým formám a prejavom rasizmu 

a xenofóbie prostredníctvom trestného 

práva sa členským štátom ukladá 

povinnosť udeľovať tresty za verejné 

podnecovanie k rasizmu, násiliu alebo 

nenávisti (nenávistné prejavy) a existencia 

rasistickej alebo xenofóbnej motivácie 

k spáchaniu akýchkoľvek trestných činov 

(trestné činy spáchané z nenávisti) sa 

považuje za priťažujúcu okolnosť, 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva členské štáty, aby v plnej 

miere vykonali príslušné ustanovenia 

rámcového rozhodnutia Rady 

2008/913/SVV vo vnútroštátnom práve, 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva členské štáty a inštitúcie 

a agentúry EÚ, aby prevzali pracovnú 

definíciu antisemitizmu, ktorú používa 

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie 

holokaustu (IHRA), a uplatňovali ju 

s cieľom podporiť súdne orgány a orgány 

presadzovania práva v ich úsilí 

o účinnejšie a efektívnejšie odhaľovanie 

a stíhanie páchateľov antisemitských 

útokov, a nabáda členské štáty, aby sa 

v tejto súvislosti inšpirovali Spojeným 

kráľovstvom a Rakúskom; 

2. vyzýva členské štáty a inštitúcie 

a agentúry Európskej únie, aby jasne 

odlišovali nenávisť a nepriateľstvo voči 

určitej komunite od kritiky politických 

rozhodnutí Izraelského štátu, ktorá patrí 

pod základné právo na slobodu prejavu; 

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 

Pozmeňujúci návrh  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné 

zapájať sa do medzikultúrneho dialógu 

s rôznymi komunitami, vedúcimi 

predstaviteľmi a odborníkmi s cieľom 

prispieť k lepšiemu pochopeniu; 

zdôrazňuje zodpovednosť a dôležitú úlohu 

všetkých náboženských komunít v boji 

proti antisemitským nenávistným 

prejavom a propagande; upozorňuje 

členské štáty na otázku odbornej prípravy 

náboženských vodcov, pokiaľ ide 

o zabránenie podnecovaniu k nenávisti 

a násilnému extrémizmu na miestach 

konania bohoslužieb v Európe, a na 

potrebu zaistiť, aby títo vodcovia 

vyznávali základné hodnoty; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

výsledkami štúdií, z ktorých vyplýva, že 

pravdepodobnosť „veľmi negatívnych“ 

názorov na židov je medzi európskymi 

moslimami v priemere desaťkrát vyššia 

než u bežného obyvateľstva; nabáda 

komunity príslušníkov všetkých 

vierovyznaní, aby sa dištancovali od 

antisemitských vyhlásení a činov a aby 

podporovali postoje založené na 

vzájomnom rešpekte a dialógu; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Helga Stevens 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. žiada EÚ a členské štáty, aby 

zintenzívnili svoje úsilie o zaistenie toho, 

že sa zavedie komplexný a účinný systém 

na systematický zber spoľahlivých, 

dôležitých a porovnateľných údajov 

o trestných činoch z nenávisti rozdelených 

podľa motívu a zahŕňajúcich teroristické 

činy; 

12. žiada EÚ a členské štáty, aby 

zaistili, že sa zavedie komplexný a účinný 

systém na systematický zber spoľahlivých, 

dôležitých a porovnateľných údajov 

o trestných činoch z nenávisti rozdelených 

podľa motívu vrátane teroristických činov; 

poznamenáva, že tento špecifický mandát 

má Agentúra Európskej únie pre základné 

práva (FRA) a v súčasnosti sa predlžuje 

jeho platnosť do roku 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

pozorne bránili extrémistickým skupinám, 

ktoré síce vystupujú ako nezávislé 

skupiny, ale výslovne propagujú nenávisť 

voči židom, vo vstupe do škôl 

a vzdelávacích inštitúcií; 

Or. en 

 

 


