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30.5.2017 B8-0383/4 

Ändringsförslag  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. De senaste åren har vi sett 

tilltagande tendenser till antisemitism och 

en kraftig ökning av antalet incidenter 

och attacker mot medlemmar av det 

judiska samfundet, och sådana attacker i 

våra huvudstäder har visat på behovet av 

ytterligare åtgärder. Enligt rådets 

rambeslut 2008/913/RIF av den 

28 november 2008 om bekämpande av 

vissa former av och uttryck för rasism och 

främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen ska medlemsstaterna 

straffa offentlig uppvigling till rasistiskt 

våld eller hat (hatpropaganda), och enligt 

detta rambeslut ska rasistiska och 

främlingsfientliga motiv bakom alla typer 

av brott (hatbrott) betraktas som en 

försvårande omständighet. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Ändringsförslag  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att till fullo genomföra 

de relevanta bestämmelserna i rådets 

rambeslut 2008/913/RIF i nationell 

lagstiftning. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Ändringsförslag  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och unionens institutioner 

och byråer att anta och tillämpa den 

arbetsdefinition av antisemitism som 

används av International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA)2 för att 

stödja de rättsliga och brottsbekämpande 

myndigheterna i deras ansträngningar att 

effektivare identifiera och lagföra 

antisemitiska attacker, och uppmanar 

medlemsstaterna att följa Storbritanniens 

och Österrikes exempel i detta 

sammanhang. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och Europeiska unionens 

institutioner och byråer att göra en tydlig 

åtskillnad mellan hat och fientlighet 

gentemot en särskild samhällsgrupp och 

kritik mot staten Israels politiska beslut, 

något som omfattas av den 

grundläggande rätten till yttrandefrihet. 

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

detail.cfm?item_id=50144 

 

Or. en 



 

AM\1126972SV.docx  PE605.486v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

30.5.2017 B8-0383/7 

Ändringsförslag  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet framhåller att 

det är nödvändigt att föra en 

interkulturell dialog med de olika 

befolkningsgrupperna, ledarna och 

experterna för att bidra till en bättre 

förståelse. Parlamentet betonar det ansvar 

och den viktiga roll som alla religiösa 

samfund har när det gäller att motverka 

antisemitisk hatpropaganda och annan 

propaganda. Parlamentet 

uppmärksammar medlemsstaterna på 

frågan om utbildning av religiösa ledare i 

syfte att förhindra uppvigling till hat och 

våldsam extremism i religiösa byggnader i 

Europa, och på behovet av att se till att 

dessa ledare delar grundläggande 

värderingar. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Ändringsförslag  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet är djupt oroat 

över resultaten av undersökningar som 

visar att europeiska muslimer i 

genomsnitt har tio gånger så hög 

benägenhet än befolkningen i stort att 

hysa mycket negativa åsikter om judar. 

Parlamentet uppmuntrar alla 

trossamfund att ta avstånd från 

antisemitiska uttalanden och handlingar 

och att främja ömsesidig respekt och 

dialog. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Ändringsförslag  9 

Helga Stevens 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar EU 

och dess medlemsstater att öka sina 

ansträngningar att se till att det införs ett 

omfattande och effektivt system för 

systematisk insamling av tillförlitliga, 

relevanta och jämförbara uppgifter om 

hatbrott, uppdelad efter motiv, bl.a. 

terrorism. 

12. Europaparlamentet uppmanar EU 

och dess medlemsstater att se till att det 

införs ett omfattande och effektivt system 

för systematisk insamling av tillförlitliga, 

relevanta och jämförbara uppgifter om 

hatbrott, uppdelade efter motiv, bl.a. 

terrorism. Parlamentet noterar att 

Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA) har 

detta särskilda mandat, vilket nu håller på 

att förlängas till 2022. 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Ändringsförslag  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Bekämpning av antisemitism 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmanar 

med eftertryck medlemsstaterna att vara 

vaksamma för att förhindra 

extremistgrupper från att komma till 

skolor och utbildningsinstitutioner och 

utge sig för att vara oberoende grupper 

samtidigt som de uttryckligen främjar hat 

mot judar. 

Or. en 

 

 


