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Ændringsforslag  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at der gennem de 

seneste år har været stigende tendenser til 

antisemitisme og en kraftig stigning i 

antallet af hændelser og angreb rettet 

mod medlemmer af det jødiske samfund, 

og sådanne angreb i vores hovedstæder 

har vist, at der er behov for yderligere 

foranstaltninger; der henviser til, at 

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 

28. november 2008 om bekæmpelse af 

visse former for og tilkendegivelser af 

racisme og fremmedhad ved hjælp af 

straffelovgivningen forpligter 

medlemsstaterne til at straffe offentlig 

tilskyndelse til racistisk vold eller had 

(hadtale) og betragter racistiske og 

fremmedfjendske motiver bag forbrydelser 

af enhver art (hadforbrydelser) som en 

skærpende omstændighed; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

30.5.2017 B8-0383/5 

Ændringsforslag  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer medlemsstaterne til fuldt 

ud at gennemføre de relevante 

bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 

2008/913/RIA i national lovgivning; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Ændringsforslag  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer medlemsstaterne og EU's 

institutioner og agenturer til at vedtage og 

anvende arbejdsdefinitionen på 

antisemitisme, der anvendes af 

International Holocaust Remembrance 

Alliance (IHRA)2, med henblik på at støtte 

de retslige og retshåndhævende 

myndigheder i deres indsats for at 

identificere og retsforfølge antisemitiske 

angreb på en mere virkningsfuld og 

effektiv måde, og opfordrer 

medlemsstaterne til at følge Det Forenede 

Kongeriges og Østrigs eksempel i denne 

forbindelse; 

2. opfordrer medlemsstaterne og EU's 

institutioner og agenturer til at foretage en 

klar sondring mellem had og fjendtlighed 

over for et bestemt samfund og kritik af 

Staten Israels politiske beslutninger, som 

falder ind under den grundlæggende ret 
til ytringsfrihed; 

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 

Ændringsforslag  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. understreger, at det er afgørende 

at indgå i en interkulturel dialog med 

forskellige fællesskaber, ledere og 

eksperter for at bidrage til at opnå en 

bedre forståelse; understreger det ansvar 

og den vigtige rolle, som alle religiøse 

samfund spiller med hensyn til at 

bekæmpe antisemitisk hadtale og 

propaganda; henleder medlemsstaternes 

opmærksomhed på spørgsmålet om 

uddannelse af religiøse ledere med hensyn 

til at forhindre, at der tilskyndes til had og 

voldelig ekstremisme i religiøse bygninger 

i Europa, og på behovet for at sikre, at 

disse ledere deler grundlæggende 

værdier; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Ændringsforslag  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7b. udtrykker dyb bekymring over 

resultaterne af undersøgelser, der viser, at 

europæiske muslimer i gennemsnit er ti 

gange mere tilbøjelige end den almene 

befolkning til at have "meget negative" 

opfattelser af jøder; opfordrer alle 

trossamfund til at tage afstand fra 

antisemitiske udtalelser og handlinger og 

til at fremme holdninger, der tilskynder til 

gensidig respekt og dialog; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Ændringsforslag  9 

Helga Stevens 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at intensivere 

bestræbelserne på at sikre, at der indføres 

et omfattende og effektivt system til 

systematisk indsamling af pålidelige, 

relevante og sammenlignelige oplysninger 

om hadforbrydelser, opdelt efter motiv, 

herunder terrorhandlinger; 

12. opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at sikre, at der indføres et 

omfattende og effektivt system til 

systematisk indsamling af pålidelige, 

relevante og sammenlignelige oplysninger 

om hadforbrydelser, opdelt efter motiv, 

herunder terrorhandlinger; noterer sig, at 

Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder har dette 

specifikke mandat, som i øjeblikket er ved 

at blive fornyet frem til 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Ændringsforslag  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekæmpelse af antisemitisme 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer medlemsstaterne til at 

være opmærksomme på at forhindre, at 

ekstremistiske grupper kommer ind på 

skoler og uddannelsesinstitutioner ved at 

udgive sig for at være uafhængige 

grupper, samtidig med at de udtrykkeligt 

fremmer had mod jøder; 

Or. en 

 

 


