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30.5.2017 B8-0383/4 

Pozměňovací návrh  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že v posledních 

letech byly zaznamenány vzrůstající 

tendence k antisemitismu a prudký nárůst 

incidentů a útoků, jejichž terčem se stali 

členové židovské komunity, a tyto útoky, k 

nimž došlo v našich hlavních městech, 

poukázaly na nutnost zavést dodatečná 

opatření; vzhledem k tomu, že rámcové 

rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. 

listopadu 2008 o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva ukládá 

členským státům povinnost stíhat veřejné 

podněcování k rasistickému násilí nebo 

nenávisti (verbálním projevům nenávisti) 

a rasistické či xenofobní pohnutky k 

trestným činům jakéhokoli druhu 

(trestným činům z nenávisti) pokládá za 

přitěžující okolnost; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Pozměňovací návrh  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá členské státy, aby příslušná 

ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV plně provedly ve svých 

vnitrostátních právních předpisech; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Pozměňovací návrh  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá členské státy a orgány a 

agentury Unie, aby přijaly a uplatňovaly 

pracovní definici antisemitismu, kterou 

používá Mezinárodní společenství paměti 

holokaustu (IHRA)2, s cílem podpořit 

soudní i donucovací orgány v jejich snaze 

účinněji a účelněji odhalovat a stíhat 

antisemitské útoky, a vybízí členské státy, 

aby v tomto ohledu následovaly příklad 

Spojeného království a Rakouska; 

2. vyzývá členské státy a orgány a 

agentury Evropské unie, aby jasně 

rozlišovaly mezi nenávistí a nepřátelskými 

postoji vůči určité komunitě na jedné 

straně a kritikou politických rozhodnutí 

Státu Izrael na straně druhé, neboť 

taková kritika patří k základním právům 

na svobodu projevu; 

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

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/7 

Pozměňovací návrh  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. zdůrazňuje, že je mimořádně 

důležité, aby byl s cílem přispět k lepšímu 

porozumění veden mezikulturní dialog s 

různými komunitami, vůdčími osobnostmi 

a odborníky;  poukazuje na odpovědnost a 

důležitou roli, kterou všechny náboženské 

komunity hrají v boji proti nenávistným 

antisemitským projevům a propagandě; 

upozorňuje členské státy na otázku 

vzdělávání vůdčích náboženských 

představitelů v souvislosti s předcházením 

podněcování k nenávisti a násilnému 

extremismu v místech určených v Evropě 

pro náboženské obřady a na nutnost 

zajistit, aby tito vůdci vyznávali základní 

hodnoty; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Pozměňovací návrh  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vyjadřuje vážné znepokojení nad 

výsledky studií, které ukazují, že 

pravděpodobnost „velmi záporných“ 

postojů vůči Židům je mezi evropskými 

muslimy v průměru desetkrát vyšší než 

mezi obecnou populací; vybízí všechny 

náboženské komunity, aby se distancovaly 

od antisemitských projevů a 

antisemitského jednání a aby hájily 

postoje založené na vzájemném respektu a 

dialogu; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Pozměňovací návrh  9 

Helga Stevens 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá EU a její členské státy, aby 

více usilovaly o zajištění toho, že bude 

zaveden komplexní a účinný systém pro 

systematické shromažďování spolehlivých, 

relevantních a srovnatelných údajů o 

trestných činech z nenávisti, rozdělených 

podle motivace a zahrnujících teroristické 

činy; 

12. vyzývá EU a její členské státy, aby 

zavedly komplexní a účinný systém pro 

systematické shromažďování spolehlivých, 

relevantních a srovnatelných údajů o 

trestných činech z nenávisti, rozdělených 

podle motivace, včetně teroristické činů; 

konstatuje, že toto je specifický mandát 

Agentury EU pro základní práva, jehož 

platnost se právě prodlužuje do roku 

2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Pozměňovací návrh  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj s antisemitismem 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

s náležitou ostražitostí bránily 

extremistickým skupinám, které vystupují 

jako nezávislé skupiny, ačkoliv výslovně 

propagují nenávist vůči Židům, v 

pronikání do škol a vzdělávacích zařízení; 

Or. en 

 

 


