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30.5.2017 B8-0383/1 

Pozměňovací návrh  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že každá definice 

antisemitismu by měla jasně rozlišovat 

mezi přímým či nepřímým vyzýváním k 

násilí, nenávisti či nesnášenlivosti ve 

vztahu k Židům nebo ospravedlňováním 

takového násilí, nenávisti či 

nesnášenlivosti a mezi legitimním 

uplatňováním práva na svobodu projevu, 

například na kritiku jednání Státu Izrael; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Pozměňovací návrh  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá členské státy, aby přijaly 

veškerá nezbytná opatření k aktivnímu 

zajišťování bezpečnosti jejich židovských 

občanů a židovských náboženských, 

vzdělávacích a kulturních prostor v úzké 

konzultaci a dialogu s židovskými 

komunitami; 

3. vyzývá členské státy, aby přijaly 

veškerá nezbytná opatření k aktivnímu 

zajišťování bezpečnosti jejich židovských 

občanů a židovských náboženských, 

vzdělávacích a kulturních prostor v úzké 

konzultaci a dialogu s židovskými 

komunitami, organizacemi občanské 

společnosti a nevládními organizacemi 

bojujícími proti diskriminaci; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Pozměňovací návrh  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá Komisi a členské státy, aby 

navýšily finanční podporu určenou na 

cílené činnosti a vzdělávací projekty, aby 

budovaly a posilovaly partnerství s 

židovskými komunitami a institucemi a 

podporovaly výměny mezi dětmi a 

mladými lidmi různých vyznání 

prostřednictvím společných činností a 

vyhlašovaly a podporovaly kampaně na 

zvyšování povědomí o této oblasti; 

16. žádá Komisi a členské státy, aby 

navýšily finanční podporu určenou na 

cílené činnosti a vzdělávací projekty, aby 

budovaly a posilovaly partnerství s 

židovskými komunitami a organizacemi 

občanské společnosti a podporovaly 

výměny mezi dětmi a mladými lidmi 

různých vyznání prostřednictvím 

společných činností a vyhlašovaly a 

podporovaly kampaně na zvyšování 

povědomí o této oblasti; 

Or. en 

 

 


