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30.5.2017 B8-0383/1 

Grozījums Nr.  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa  

GUE/NGL grupas vārdā 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Antisemītisma apkarošana  

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā antisemītisma jēdzienu 

iespējams definēt dažādi, taču jebkurā 

gadījumā tieša vai netieša pret ebrejiem 

vērstas vardarbības, naida vai neiecietības 

kurināšana un attaisnošana būtu skaidri 

jānošķir no likumīgām vārda brīvības 

izpausmēm, piemēram, Izraēlas valsts 

rīcības kritizēšanas; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Grozījums Nr.  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa  

GUE/NGL grupas vārdā 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE  

Antisemītisma apkarošana  

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. aicina dalībvalstis darīt visu, kas 

nepieciešams, lai aktīvi palīdzētu garantēt 

ebreju tautības iedzīvotāju un ebreju 

reliģisko, izglītības un kultūras objektu 

aizsardzību, un šajā nolūkā apspriešanās un 

dialoga ceļā veidot ciešu kontaktu ar ebreju 

kopienām; 

3. aicina dalībvalstis darīt visu, kas 

nepieciešams, lai aktīvi palīdzētu garantēt 

ebreju tautības iedzīvotāju un ebreju 

reliģisko, izglītības un kultūras objektu 

aizsardzību, un šajā nolūkā apspriešanās un 

dialoga ceļā veidot ciešu kontaktu ar ebreju 

kopienām, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām un ar NVO, kuras cīnās 

pret diskrimināciju; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Grozījums Nr.  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa  

GUE/NGL grupas vārdā 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE  

Antisemītisma apkarošana  

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. prasa Komisijai un dalībvalstīm 

atvēlēt lielāku finansiālo atbalstu īpašiem 

pasākumiem un izglītības projektiem, 

veidot un stiprināt draudzības saites ar 

ebreju kopienām un iestādēm un ar 

kopīgiem pasākumiem rosināt apmaiņu 

starp bērniem un jauniešiem no dažādām 

ticīgo konfesijām, kā arī sākt šajā nolūkā 

īstenot un atbalstīt izpratnes veicināšanas 

kampaņas; 

16. prasa Komisijai un dalībvalstīm 

atvēlēt lielāku finansiālo atbalstu īpašiem 

pasākumiem un izglītības projektiem, 

veidot un stiprināt draudzības saites ar 

ebreju kopienām un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un ar kopīgiem 

pasākumiem rosināt apmaiņu starp bērniem 

un jauniešiem no dažādām ticīgo 

konfesijām, kā arī sākt šajā nolūkā īstenot 

un atbalstīt izpratnes veicināšanas 

kampaņas; 

Or. en 

 

 


