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30.5.2017 B8-0383/1 

Amendamentul  1 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât orice definiție a 

antisemitismului ar trebui să facă o 

distincție clară între incitarea directă sau 

indirectă la violență sau justificarea 

violenței, ura sau intoleranța față de evrei 

și o utilizare legitimă a libertății de 

exprimare, cum ar fi criticarea acțiunilor 

întreprinse de către Statul Israel, 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Amendamentul  2 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. invită statele membre să ia toate 

măsurile necesare pentru a contribui în 

mod activ la asigurarea securității 

cetățenilor lor evrei și a infrastructurilor 

religioase, educative și culturale evreiești, 

consultându-se îndeaproape și purtând un 

dialog direct cu comunitățile evreiești; 

3. invită statele membre să ia toate 

măsurile necesare pentru a contribui în 

mod activ la asigurarea securității 

cetățenilor lor evrei și a infrastructurilor 

religioase, educative și culturale evreiești, 

consultându-se îndeaproape și purtând un 

dialog direct cu comunitățile evreiești, 

organizațiile societății civile și cu ONG-

urile care își desfășoară activitatea în 

domeniul luptei împotriva discriminării; 

Or. en 



 

AM\1126964RO.docx  PE605.486v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

30.5.2017 B8-0383/3 

Amendamentul  3 

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

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită Comisiei și statelor membre 

să acorde mai mult sprijin financiar 

activităților specifice și proiectelor 

educaționale, să stabilească și să 

consolideze parteneriatele cu instituțiile și 

comunitățile evreiești și să încurajeze 

schimburile dintre copiii și tinerii de 

confesiuni diferite prin intermediul 

activităților comune, lansând și sprijinind 

campanii de sensibilizare în acest sens; 

16. solicită Comisiei și statelor membre 

să acorde mai mult sprijin financiar 

activităților specifice și proiectelor 

educaționale, să stabilească și să 

consolideze parteneriatele cu comunitățile 

și organizațiile societății civile evreiești și 

să încurajeze schimburile dintre copiii și 

tinerii de confesiuni diferite prin 

intermediul activităților comune, lansând și 

sprijinind campanii de sensibilizare în acest 

sens; 

Or. en 

 

 


