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30.5.2017 B8-0383/4 

Predlog spremembe  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker se antisemitizem v zadnjih letih 

povečuje, močno pa se je povečalo tudi 

število incidentov in napadov, usmerjenih 

proti judovski skupnosti, v naših 

prestolnicah, kar kaže na to, da so 

potrebni dodatni ukrepi; ker morajo 

države članice v skladu z Okvirnim 

sklepom Sveta 2008/913/PNZ z dne 

28. novembra 2008 o boju proti nekaterim 

oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije 

s kazenskopravnimi sredstvi kaznovati 

javno spodbujanje rasističnega nasilja ali 

sovraštva (sovražnega govora), rasistične 

ali ksenofobne motive za vsa kazniva 

dejanja (kazniva dejanja iz sovraštva) pa 

uporabiti kot oteževalno okoliščino; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Predlog spremembe  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva države članice, naj v 

nacionalnem pravu v celoti izvajajo 

ustrezne določbe Okvirnega sklepa Sveta 

2008/913/PNZ; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Predlog spremembe  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva države članice ter institucije 

in agencije Unije, naj sprejmejo in 

uporabljajo delovno opredelitev 

antisemitizma, ki ga uporablja 

Mednarodno zavezništvo za spomin na 

holokavst (IHRA)2, ter tako podprejo 

pravosodne organe in organe kazenskega 

pregona pri učinkovitejšem 

prepoznavanju in pregonu antisemitskih 

napadov, in poziva države članice, naj pri 

tem sledijo zgledu Združenega kraljestva 

in Avstrije; 

2. poziva države članice ter institucije 

in agencije Evropske unije, naj jasno 

razlikujejo med sovraštvom in 

sovražnostjo do posamezne skupnosti in 

kritiziranjem političnih odločitev Države 

Izrael, saj gre pri slednjem za temeljno 

pravico do svobode govora; 

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 

Predlog spremembe  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poudarja, da je izredno pomembno 

začeti medkulturni dialog z različnimi 

skupnostmi, voditelji in strokovnjaki, kar 

bi pripomoglo k boljšemu razumevanju; 

poudarja odgovornost in pomembno 

vlogo, ki jo lahko vse verske skupnosti 

odigrajo v boju proti antisemitskem 

sovražnem govoru in propagandi; 

opozarja države članice na vprašanje 

usposabljanja verskih voditeljev v smislu 

preprečevanja spodbujanja sovraštva in 

nasilnega ekstremizma v verskih objektih 

v Evropi in na potrebo po zagotavljanju, 

da ti voditelji priznavajo temeljne 

vrednote; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Predlog spremembe  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7b. je zelo zaskrbljen zaradi rezultatov 

študij, ki kažejo na to, da je v primerjavi s 

splošnim prebivalstvom za evropske 

muslimane desetkrat bolj verjetno, da 

bodo imeli zelo negativne poglede na 

jude; spodbuja vse verske skupnosti, naj 

se distancirajo od antisemitskih izjav in 

dejanj in spodbujajo medsebojno 

spoštovanje in dialog; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Predlog spremembe  9 

Helga Stevens 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva EU in države članice, naj si 

bolj prizadevajo za uvedbo celovitega in 

učinkovitega sistema za sistematično 

zbiranje zanesljivih, relevantnih in 

primerljivih podatkov o kaznivih dejanjih 

iz sovraštva, ki bodo razčlenjena po motivu 

in bodo zajemala tudi teroristična dejanja; 

12. poziva EU in države članice, naj 

zagotovijo uvedbo celovitega in 

učinkovitega sistema za sistematično 

zbiranje zanesljivih, relevantnih in 

primerljivih podatkov o kaznivih dejanjih 

iz sovraštva, ki bodo razčlenjena po 

motivu, vključno s terorističnimi dejanji; 

ugotavlja, da je to specifičen mandat 

Agencije Evropske unije za temeljne 

pravice in da trenutno poteka postopek 

njegovega podaljšanja do leta 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Predlog spremembe  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Boj proti antisemitizmu 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva države članice, naj bodo 

pozorne na preprečevanje stikov skrajnih 

skupin, ki se izdajajo za neodvisne 

skupine, v resnici pa izrecno spodbujajo 

sovraštvo do judov, s šolami in vzgojno-

izobraževalnimi ustanovami; 

Or. en 

 

 


