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BG Единство в многообразието BG 

30.5.2017 B8-0383/1 

Изменение  1 

Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, 

Марина Албиол Гусман, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че във всяка 

една дефиниция на понятието 

антисемитизъм следва да се 

разграничава ясно между пряк или 

косвен призив за упражняване или за 

обосноваване на насилие, омраза или 

нетърпимост спрямо евреи и законно 

използване на правото на свобода на 

изразяване на мнение, като например 

критикуване на действия от страна 

на държавата Израел; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Изменение  2 

Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, 

Марина Албиол Гусман, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. призовава държавите членки да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да допринесат активно за 

гарантирането на сигурността на своите 

граждани с еврейски произход и на 

еврейските религиозни, образователни и 

културни обекти, и да направят това в 

тясно сътрудничество и диалог с 

еврейските общности; 

3. призовава държавите членки да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да допринесат активно за 

гарантирането на сигурността на своите 

граждани с еврейски произход и на 

еврейските религиозни, образователни и 

културни обекти в тясно 

сътрудничество и диалог с еврейските 

общности, организациите на 

гражданското общество и с НПО, 

борещи се срещу дискриминацията; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Изменение  3 

Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, 

Марина Албиол Гусман, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

Бодил Валеро 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. изисква от Комисията и 

държавите членки да увеличат 

финансовата подкрепа за целеви 

дейности и образователни проекти с цел 

изграждане и укрепване на 

партньорствата с еврейски общности и 

институции, както и насърчаване на 

обмена между деца и млади хора от 

различни вероизповедания чрез 

съвместни дейности, като се стартират и 

подкрепят кампании за повишаване на 

осведомеността в това отношение; 

16. изисква от Комисията и 

държавите членки да увеличат 

финансовата подкрепа за целеви 

дейности и образователни проекти с цел 

изграждане и укрепване на 

партньорствата с еврейски общности и с 

организации на гражданското 

общество, както и насърчаване на 

обмена между деца и млади хора от 

различни вероизповедания чрез 

съвместни дейности, като се стартират и 

подкрепят кампании за повишаване на 

осведомеността в това отношение; 

Or. en 

 

 


