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Изменение  4 

Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че през 

последните години станахме 

свидетели на засилващи се 

антисемитски тенденции и рязко 

увеличаване на инциденти и 

нападения, насочени към членове на 

еврейската общност, както и че 

подобни нападения в нашите столици 

показаха необходимостта от 

допълнителни мерки; като има 

предвид, че Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета от 28 

ноември 2008 г. относно борбата с 

определени форми и прояви на 

расизъм и ксенофобия посредством 

наказателното право задължава 

държавите членки да санкционират 

публичното подбуждане към насилие 

или омраза (слово на омразата) и 

разглежда наличието на расистки 

или ксенофобски подбуди за 

извършване на каквото и да било 

престъпление (престъпление от 

омраза) като утежняващи 

обстоятелства; 

Or. en 
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Изменение  5 

Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. призовава държавите членки да 

приложат напълно в националното 

си законодателство съответните 

разпоредби на Рамково решение 

2002/475/ПВР на Съвета; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Изменение  6 

Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава държавите членки и 

институциите и агенциите на Съюза да 

приемат и да прилагат оперативното 

определение на антисемитизма, 

използвано от Международния съюз 

за почит към жертвите на 

Холокоста (IHRA)2, с цел подпомагане 
на съдебните и правоприлагащите 

органи в усилията им за по-ефикасно 

и по-ефективно идентифициране и 

преследване на антисемитски 

нападения, и насърчава държавите 

членки да последват примера на 

Обединеното кралство и Австрия в 

това отношение; 

2. призовава държавите членки и 

институциите и агенциите на 

Европейския съюз да правят ясна 

разлика между изразяване на омраза и 

враждебно отношение спрямо 

определена общност и подлагане на 

критика на политически решения на 

държавата Израел, което попада в 

обхвата на основното право на 

свобода на изразяване на мнение; 

2http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 



 

AM\1126972BG.docx  PE605.486v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

30.5.2017 B8-0383/7 

Изменение  7 

Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава изключителната 

необходимост от установяване на 

междукултурен диалог с различните 

общности, ръководители и 

специалисти, за да се допринесе за 

постигане на по-добро 

разбирателство; подчертава 

отговорността и важната роля на 

всички религиозни общности в 

борбата с  антисемитските 

изказвания, проповядващи вражда и 

омраза, и с антисемитската 

пропаганда; насочва вниманието на 

държавите членки върху въпроса за 

провеждането на обучения на 

религиозните водачи с цел да се 

предотвратява подбуждането към 

омраза и насилнически екстремизъм в 

места за поклонение в Европа, както 

и върху необходимостта да се 

гарантира, че тези водачи споделят 

основните ценности; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Изменение  8 

Бранислав Шкрипек, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. изразява дълбоката си 

загриженост по повод на 

резултатите от изследванията, 

които показват, че на фона на 

общото население европейските 

мюсюлмани имат средно 10 пъти по-

често „много неблагоприятно“ 

отношение към евреите; призовава 

всички религиозни общности да се 

дистанцират от антисемитски 

изказвания и действия и да 

насърчават поведение на взаимно 

уважение и диалог; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Изменение  9 

Хелга Стивънс 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. призовава ЕС и неговите 

държави членки да увеличат усилията 

си, за да гарантират въвеждането на 

цялостна и ефикасна система за 

систематичното събиране на надеждни, 

относими и съпоставими данни за 

престъпленията от омраза, разделени в 

зависимост от мотивацията и 

включващи терористични актове; 

12. призовава ЕС и неговите 

държави членки да гарантират 

въвеждането на цялостна и ефикасна 

система за систематичното събиране на 

надеждни, относими и съпоставими 

данни за престъпленията от омраза, 

разделени в зависимост от мотивацията, 

включително терористични актове; 

отбелязва, че Агенцията на 

Европейския съюз за основните права 

(FRA) има този специфичен мандат, 

който понастоящем е в процес на 

подновяване до 2022 г. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Изменение  10 

Бранислав Шкрипек, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Борбата срещу антисемитизма 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. настоятелно призовава 

държавите членки да проявяват 

бдителност, така че да не се дава 

възможност на екстремистки 

групировки да влизат в училища и 

образователни заведения, като се 

представят за независими групировки, 

а в действителност явно насаждат 

омраза спрямо евреите; 

Or. en 

 

 


