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30.5.2017 B8-0383/4 

Poprawka  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach można było zaobserwować rosnący 

antysemityzm oraz gwałtowny wzrost 

liczby incydentów i ataków skierowanych 

przeciwko członkom społeczności 

żydowskiej, a tego typu ataki w naszych 

stolicach wskazały na potrzebę 

wprowadzenia dodatkowych środków; 

mając na uwadze, że decyzja ramowa 

Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 

listopada 2008 r. w sprawie zwalczania 

pewnych form i przejawów rasizmu i 

ksenofobii za pomocą środków 

prawnokarnych zobowiązuje państwa 

członkowskie do nakładania sankcji 

karnych za publiczne podżeganie do 

przemocy lub nienawiści na tle 

rasistowskim (mowa nienawiści) i uważa 

rasistowskie lub ksenofobiczne 

umotywowanie jakiegokolwiek rodzaju 

przestępstw (przestępstwa z nienawiści) za 

okoliczność obciążającą; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Poprawka  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa państwa członkowskie do 

pełnego wdrożenia odnośnych przepisów 

decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW 

do prawa krajowego; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Poprawka  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa państwa członkowskie oraz 

instytucje i agencje Unii Europejskiej do 

przyjęcia i stosowania roboczej definicji 

antysemityzmu, którą posługuje się 

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci 

o Holokauście (IHRA)2, w celu wsparcia 

organów wymiaru sprawiedliwości i 

organów ścigania w prowadzonych przez 

nie działaniach mających na celu 

skuteczniejsze i bardziej efektywne 

rozpoznawanie ataków antysemickich i 

ściganie ich sprawców oraz zachęca 

państwa członkowskie do pójścia za 

przykładem Zjednoczonego Królestwa i 

Austrii w tym zakresie; 

2. wzywa państwa członkowskie oraz 

instytucje i agencje Unii Europejskiej do 

dokonania jasnego rozróżnienia między 

nienawiścią i wrogością wobec danej 

społeczności a krytyką decyzji 

politycznych Państwa Izrael, która 

zawiera się w podstawowym prawie do 

wolności słowa; 

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 

Poprawka  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. podkreśla kluczowe znaczenie 

angażowania się w dialog 

międzykulturowy z różnymi 

społecznościami, liderami i ekspertami z 

myślą o przyczynianiu się do osiągnięcia 

lepszego zrozumienia; podkreśla 

odpowiedzialność i ważną rolę wszystkich 

wspólnot religijnych w przeciwdziałaniu 

antysemickiej mowie nienawiści i 

propagandzie; zwraca uwagę państw 

członkowskich na kwestię szkolenia 

przywódców religijnych w związku z 

zapobieganiem podżeganiu do nienawiści 

i brutalnego ekstremizmu w miejscach 

kultu w Europie oraz na potrzebę 

zapewnienia, aby przywódcy ci podzielali 

fundamentalne wartości; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Poprawka  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. wyraża głębokie zaniepokojenie 

wynikami badań wskazującymi, że 

prawdopodobieństwo posiadania „bardzo 

negatywnych” opinii o Żydach było u 

europejskich muzułmanów średnio 10 

razy większe; zachęca wszystkie 

społeczności wyznaniowe do 

zdystansowania się od wypowiedzi i 

działań o charakterze antysemickim i do 

wspierania postaw wzajemnego szacunku 

i dialogu; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Poprawka  9 

Helga Stevens 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa UE i jej państwa 

członkowskie do wzmożenia działań 

mających na celu dopilnowanie 
wprowadzenia wszechstronnego i 

skutecznego systemu służącego 

systematycznemu gromadzeniu 

wiarygodnych, istotnych i 

porównywalnych danych o przestępstwach 

z nienawiści, w podziale na rodzaj 

motywu, w tym o aktach terroryzmu; 

12. wzywa UE i jej państwa 

członkowskie, aby dopilnowały 

wprowadzenia wszechstronnego i 

skutecznego systemu służącego 

systematycznemu gromadzeniu 

wiarygodnych, istotnych i 

porównywalnych danych o przestępstwach 

z nienawiści, w podziale na rodzaj 

motywu, w tym o aktach terroryzmu; 

zauważa, że Agencja Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej ma w tym zakresie 

specjalny mandat, który obecnie jest w 

trakcie przedłużenia do 2022 r.; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Poprawka  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Walka z antysemityzmem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa państwa członkowskie do 

wykazania czujności w zakresie 

zapobiegania przedostawaniu się do szkół 

i instytucji edukacyjnych ugrupowań 

ekstremistycznych, podających się za 

niezależne grupy, podczas gdy wyraźnie 

propagują one nienawiść wobec Żydów; 

Or. en 

 

 


