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30.5.2017 B8-0383/4 

Amendement  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de laatste jaren 

een trend waarneembaar is van groeiend 

antisemitisme en een scherpe toename 

van het aantal incidenten en aanvallen 

die gericht zijn tegen leden van de joodse 

gemeenschap en dat deze aanvallen in 

onze hoofdsteden duidelijk hebben 

gemaakt dat er behoefte is aan 

bijkomende maatregelen; overwegende 

dat Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de 

Raad van 28 november 2008 betreffende 

de bestrijding van bepaalde vormen en 

uitingen van racisme en 

vreemdelingenhaat door middel van het 

strafrecht de lidstaten verplicht 

publiekelijk aanzetten tot racistisch 

geweld of haat (haatzaaiende uitlatingen) 

strafbaar te stellen en overwegende dat 

het het bestaan van een racistisch of 

xenofoob motief voor welk misdrijf ook 

(haatmisdrijf) beschouwt als een 

verzwarende omstandigheid; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Amendement  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. verzoekt de lidstaten de 

desbetreffende bepalingen van 

Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad 

volledig ten uitvoer te leggen in de 

nationale wetgeving; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Amendement  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. vraagt de lidstaten en de EU-

instellingen en -agentschappen de door de 

International Holocaust Remembrance 

Alliance (IHRA) gehanteerde 

werkdefinitie aan te nemen en toe te 

passen teneinde politie en justitie te 

helpen bij hun inspanningen om 

antisemitische aanvallen nog vollediger 

en doeltreffender in kaart te brengen en te 

vervolgen, en spoort de lidstaten aan in dit 

opzicht het voorbeeld van het Verenigd 

Koninkrijk en Oostenrijk te volgen; 

2. vraagt de lidstaten en de EU-

instellingen en -agentschappen een 

duidelijk onderscheid te maken tussen 

haat en vijandigheid ten aanzien van een 

specifieke gemeenschap en kritiek op de 

beleidsbeslissingen van de staat Israël, die 

valt onder het grondrecht van vrijheid van 

meningsuiting; 

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

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/7 

Amendement  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. benadrukt het feit dat het van 

vitaal belang is een interculturele dialoog 

aan te gaan met de diverse 

gemeenschappen, leiders en deskundigen, 

om te helpen tot een betere 

verstandhouding te komen; benadrukt de 

verantwoordelijkheid en de belangrijke 

rol van alle geloofsgemeenschappen bij 

het tegengaan van antisemitische 

haatuitingen en propaganda; vestigt de 

aandacht van de lidstaten op de kwestie 

van het opleiden van religieuze leiders om 

aanzetten tot haat en gewelddadig 

extremisme in gebedshuizen in Europa te 

voorkomen en op het feit dat 

gegarandeerd moet worden dat deze 

leiders fundamentele waarden delen; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Amendement  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 

uit over de resultaten van studies waaruit 

blijkt dat Europese moslims gemiddeld 10 

keer zo veel een "erg ongunstige" opinie 

hebben over joden als de bevolking in 

haar geheel; moedigt alle 

geloofsgemeenschappen ertoe aan zich te 

distantiëren van antisemitische uitspraken 

en acties, en attitudes te bevorderen van 

wederzijds respect en dialoog; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Amendement  9 

Helga Stevens 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. roept de EU en de lidstaten op hun 

inspanningen op te voeren om ervoor te 

zorgen dat er een breed opgezet, efficiënt 

systeem komt voor de systematische 

verzameling van betrouwbare, relevante en 

vergelijkbare gegevens over 

haatmisdrijven, opgesplitst per motief en 

met inbegrip van terroristische daden; 

12. roept de EU en de lidstaten op 

ervoor te zorgen dat er een breed opgezet, 

efficiënt systeem komt voor de 

systematische verzameling van 

betrouwbare, relevante en vergelijkbare 

gegevens over haatmisdrijven, opgesplitst 

per motief, met inbegrip van terroristische 

daden; merkt op dat het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten 

(FRA) dit specifieke mandaat heeft, dat 

momenteel wordt hernieuwd tot 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Amendement  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bestrijding van antisemitisme 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 

waakzaam te blijven, om te voorkomen dat 

extremistische groepen toegang krijgen 

tot scholen en onderwijsinstellingen door 

zich voor te doen als onafhankelijke 

groepen, terwijl ze expliciet Jodenhaat 

propageren; 

Or. en 

 

 


