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30.5.2017 B8-0383/4 

Amendamentul  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât în ultimii ani s-a 

înregistrat o creștere a tendințelor 

antisemitismului și o mărire puternică a 

numărului de incidente și atacuri 

împotriva membrilor comunității evreiești; 

astfel de atacuri în capitatele noastre au 

demonstrat necesitatea unor măsuri 

suplimentare; întrucât Decizia-cadru 

2008/913/JAI a Consiliului din 28 

noiembrie 2008 privind combaterea 

anumitor forme și expresii ale rasismului 

și xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal obligă statele membre să 

sancționeze incitarea publică la violența 

sau la ura rasială (discursuri de incitare 

la ură) și consideră că existența motivației 

rasiste sau xenofobe pentru orice tip de 

infracțiune (infracțiuni motivate de ură) 

constituie o circumstanță agravantă; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Amendamentul  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. invită statele membre să pună în 

aplicare pe deplin în legislația națională 

dispozițiile relevante din Decizia-cadru 

2008/913/JAI a Consiliului; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Amendamentul  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită statele membre și instituțiile 

și agențiile UE să adopte și să aplice 

definiția operațională a antisemitismului 

a Alianței Internaționale pentru 

Comemorarea Holocaustului (IHRA)2 

pentru a sprijini autoritățile judiciare și 

de aplicare a legii în eforturile acestora de 

a identifica și urmări în justiție atacurile 

antisemite în mod mai eficient și mai 

eficace și încurajează statele membre să 

urmeze exemplul dat de Regatul Unit și 

Austria în această privință; 

2. invită statele membre și instituțiile 

și agențiile Uniunii Europene să facă o 

distincție clară între ura și ostilitatea față 

de o anumită comunitate și criticarea 

deciziilor politice ale Statului Israel, care 

intră sub incidența dreptului fundamental 

la libertatea de exprimare; 

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 

Amendamentul  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. subliniază că este vital să se 

demareze dialogul intercultural cu diferite 

comunități, lideri și experți, pentru a 

ajunge la o mai bună înțelegere; 

subliniază responsabilitatea și rolul 

important pe care toate comunitățile 

religioase îl pot juca în combaterea 

discursului de instigare la ură și a 

propagandei antisemite; atrage atenția 

statelor membre asupra chestiunii legate 

de formarea liderilor religioși în ceea ce 

privește prevenirea instigării la ură și a 

extremismului violent în lăcașurile de cult 

în Europa, precum și asupra necesității de 

a garanta că acești liderii împărtășesc 

valorile fundamentale; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Amendamentul  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7b. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la rezultatele unor studii care 

arată că, în rândul musulmanilor 

europeni, probabilitatea de a avea opinii 

„extrem de nefavorabile” despre evrei 

este, în medie, de 10 ori mai mare decât în 

cadrul populației generale; încurajează 

toate comunitățile religioase să se 

distanțeze de declarațiile și acțiunile 

antisemite și să încurajeze atitudinile de 

respect reciproc și dialog; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Amendamentul  9 

Helga Stevens 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită UE și statele sale membre să 

depună mai multe eforturi pentru a 

asigura crearea unui sistem global și 

eficient de colectare sistematică a unor date 

fiabile, relevante și comparabile privind 

infracțiunile motivate de ură, defalcate pe 

motivație, incluzând actele de terorism; 

12. invită UE și statele sale membre să 

asigure crearea unui sistem global și 

eficient de colectare sistematică a unor date 

fiabile, relevante și comparabile privind 

infracțiunile motivate de ură, defalcate pe 

motivație, incluzând actele de terorism; ia 

act de faptul că Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA) are acest mandat specific, care 

este, în prezent, în proces de reînnoire 

până în 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Amendamentul  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Combaterea antisemitismului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. îndeamnă statele membre să dea 

dovadă de vigilență în ceea ce privește 

prevenirea pătrunderii în școli și instituții 

de învățământ a grupurilor extremiste 

care pretind că sunt grupuri 

independente, dar promovează în mod 

explicit ura împotriva evreilor; 

Or. en 

 

 


