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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

30.5.2017 B8-0383/4 

Τροπολογία  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος 

του αντισημιτισμού και αυξάνονται 

κατακόρυφα τα περιστατικά βίας και οι 

επιθέσεις εναντίον μελών της εβραϊκής 

κοινότητας, επιθέσεις στις πρωτεύουσές 

μας που καθιστούν αναγκαία τη λήψη 

πρόσθετων μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, βάσει της απόφασης-πλαίσιο 

2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης 

Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 

ποινικού δικαίου, τα κράτη μέλη έχουν 

την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν την 

δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που 

στρέφεται κατά ομάδας προσώπων 

(ρητορική μίσους) και τα ρατσιστικά και 

ξενοφοβικά κίνητρα οποιουδήποτε 

εγκλήματος (έγκλημα μίσους) θεωρούνται 

επιβαρυντικές περιστάσεις· 
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Τροπολογία  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τις 

οικείες διατάξεις της απόφασης-πλαίσιο 

2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου· 

Or. en 
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Helga Stevens, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα 

και τους φορείς της Ένωσης να 

υιοθετήσουν και να αρχίσουν να 

εφαρμόζουν τον ορισμό εργασίας που 

χρησιμοποιεί ο International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA, Διεθνής 

Συνασπισμός Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος)2και τούτο προκειμένου 

να ενισχύσουν τις δικαστικές και 

αστυνομικές αρχές στις προσπάθειές τους 

να διαλευκάνουν τα κρούσματα 

αντισημιτικής βίας και να ασκήσουν 

διώξεις εναντίον των αυτουργών κατά 

τρόπο αποτελεσματικότερο και καλύτερο· 

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

ακολουθήσουν σχετικά το παράδειγμα 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Αυστρίας· 

2. καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα 

και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να καταστήσουν σαφή τη διάκριση 

μεταξύ του μίσους και της εχθρότητας 

εναντίον μιας συγκεκριμένης κοινότητας 

και των επικρίσεων κατά της πολιτικής 

και των αποφάσεων του κράτους του 

Ισραήλ, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

του θεμελιώδους δικαιώματος της 

ελευθερίας του λόγου· 

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

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει την μεγάλη σημασία 

που έχει η διεξαγωγή ενός 

διαπολιτισμικού διαλόγου με συμμετοχή 

των διαφόρων κοινοτήτων, ηγετών και 

εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την 

διευκόλυνση των προσπαθειών επίτευξης 

μιας καλύτερης κατανόησης· επισημαίνει 

την ευθύνη και τον σημαντικό ρόλο όλων 

των θρησκευτικών κοινοτήτων στην 

αντιμετώπιση της αντισημιτικής 

ρητορικής και προπαγάνδας του μίσους· 

εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 

στο ζήτημα της κατάρτισης των 

θρησκευτικών ηγετών σε ό,τι αφορά την 

αποτροπή οποιασδήποτε υποκίνησης 

μίσους και  βίαιου εξτρεμισμού σε τόπους 

λατρείας στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά 

τις θεμελιώδεις αξίες που οφείλουν να 

μοιράζονται τούτοι οι ηγέτες· 

Or. en 
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Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 

διότι, από τα συμπεράσματα μελετών, 

προκύπτει ότι υπάρχουν κατά μέσο όρο 

δεκαπλάσιες πιθανότητες να είναι οι 

απόψεις των Μουσουλμάνων της 

Ευρώπης για τους Εβραίους εξαιρετικά 

αρνητικές σε σχέση με εκείνες του 

γενικού πληθυσμού·   προτρέπει όλες τις 

θρησκευτικές κοινότητες να αποφύγουν 

κάθε είδους αντισημιτικές δηλώσεις και 

ενέργειες και να υιοθετήσουν στάσεις 

αμοιβαίου σεβασμού και διαλόγου· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Helga Stevens 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να εντείνουν τις προσπάθειες 

δημιουργίας ολοκληρωμένου και 

αποτελεσματικού συστήματος 

συστηματικής συλλογής αξιόπιστων, 

ουσιαστικών και συγκρίσιμων στοιχείων 

σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, 

ταξινομημένα βάσει κινήτρων και 

συμπεριλαμβανομένων των 

τρομοκρατικών ενεργειών· 

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να μεριμνήσουν για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 

συστήματος συστηματικής συλλογής 

αξιόπιστων, ουσιαστικών και συγκρίσιμων 

στοιχείων σχετικά με τα εγκλήματα 

μίσους, ταξινομημένα βάσει κινήτρων και 

συμπεριλαμβανομένων των 

τρομοκρατικών ενεργειών· παρατηρεί ότι 

αυτή είναι η συγκεκριμένη εντολή του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων (FRA), επί του παρόντος 

στο στάδιο της ανανέωσής της έως το 

2022· 

Or. en 
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Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

επαγρυπνούν προκειμένου να αποτρέπεται 

οποιαδήποτε πρόσβαση εξτρεμιστικών 

ομάδων σε σχολεία και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα με το πρόσχημα ότι αποτελούν 

ανεξάρτητους φορείς ενώ προάγουν το 

μίσος εναντίον των Εβραίων· 

Or. en 

 

 


