
EXPUNERE DE MOTIVE 

istoria Comunităţilor Evreieştr din România este una cu totul deosebită, fund 
definită de lolalitatea evreilQr faţă de România şi de modul în care, alături de 
populaţia majoritară şi celelaite minorităţi naţionale, ei au contribuit la crearea 
Statului Român modern. 

Simbolurile şi mărturiile prezenţeî evreieşti 
pot 

fi întâlnite Ia fîecare pas, de-a 
lunguł întregii noastre ţărî. Patrimoniul material şi cultural al evreilor din 
România se completează, dei este unic, cu cel care a fost creat de alte etnii şi 

culte în îndelungata b r convieţuire pe teritoriul României. 

Chiar dacă ar.trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoţit cele mai 
întunecate mamente ale istoriei umanităţii - ideile, concepţiile, doctrinele 
antisemite şi negaţioniste î i păstrează în continuare efectele nocive, descoperă 

noi adepţi dispui 
să le promoveze şi într-un mod de neînţeles sunt prezente în 

anurnite segmente ale societăţii actuale. 

Cultivarea memoriei si învăţarea tolerantei ca exercitiu de sinceritate si ca formă 
. 

. 

. 

de asumare a prop rieî identităţi nu pot fi desăvâr ite fără asumarea trecutului şi 

fără învăţarea cunoaterii i recunoaterii. 
, . 

. 

Tn anul 2004, pe baza Raportului Final al Comisiei Internaţionale pentru 

Studierea Holocaustului din România, Preşedintele României a recunoscut 
pentru prima dată responsabilitatea ţării noastre pentru Holocaustul săvârşit pe 
teritorul românesc. Recomandările incluseîn Ra ortul Final aupus în vedere, 

p 

in mod special, necesitatea şi importanţa implementării educaţiei privind . 
istoria Evreilor si a Holocaustului din România. 

r 

La I iunie 2017, Parlamentül European a adoptat "Rezol.uţia referitoare Ia 

combaterea antisemitismului" (2017/2692(RSP), prezentată în Anexa 1 Ia 

prezenta Expunere de Motive, care menţionează că "întrucât combaterea 
antisemitîsmului este o responsabilitate a întregîi societăţi" : 

• "evidenţiază faptub că coiile oferă o oportunitate unică de a transrnite 
valorile toleranţei şi respectului, deoarece ele au contact cu copiii 
începând de Ia o vârstă fragedă", 

• "încurajează statele membre să promoveze cursurile privind 
Holocaustul ("Shoah") in şcoli şi să se asigure că profesorii sunt forrnaţi 
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t 

în mod corespunzător pentru această sarcină şi pentru a aborda 
problema díversitţiî în clasă; încurajează, de asemenea, statele membre 
să ia in considerare revizuirea manualelor şcolare pentru a se asigura că 
istoria evreilor şi viaţa contemporană a evreilor sunt prezentate într-o 
manieră cuprinzătoare şi echilibrată şi că toate formele de antisernitism 
sunt evitate", 

• "solicită Comisiei şi statelor membre să acorde mai mutt sprijin financiar 
activităţilor specifice şi proiectelor educaţionale, să stabilească şi să 

consolideze parteneriatele cu instituţiile şi cornunităţile evreieşti şi să 

încurajeze schimburile dintre copiii şi tinerii de confesiuni diferite prin 
intermediul .activităţilor comune, lansând si sprijinind carnpanii de 
senşibilizare în acest sens". 

La 0 decembrie 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat "Dectaraţia 
Consiliului privind combaterea antisernitismuluî şi elaborarea unei abordări 

cornune în materie de securitate pentru a proteja mai bine instituţiile şi 

comunităţile evreieşti în Europa" (15213/18), prezentată în A►nexa 2 la prezenta 
Expunere de Motive, prin care, "având hotărârea Uniunii Europene şi a statelor 
sale membre de a preveni şi combate antisemitismul, precum şi toate formele 
de rasisrn, xenofobie şi alte forme de intoteranţă şi discriminare": 

"Face apel Ia statele membre să sublinieze importanţa comemorării 
Holocaustului şi a educaţiei pentru toţi, precum şi cercetării. Fără a aduce 
atingere competenţelor naţionale, acest lucru necesită libertatea de cercetare, 
programe de învăţământ adecvate, precum şi o educaţie şio formare adecvată 
cu privire Ia Holocaust i Ia antisemitis~ a profesorilor si a celor care Iucrează , 
în domeniul securităţii ,i justîţiei, şi ar putea fi luat în considerare ca parte a 
măsurilor de integrare generale". . 

La 5 octombrie 2021, Comisia Europeană a adoptat "Strategia Uniunii Europene 
privind combaterea antisernitismului şi promovarea vieţii evreieşti". Construită 
pe trei piloni fundamentali (prevenirea tuturor formelor de antisemitism, 
protejarea şi promovarea vieţii evreieşti, promovarea memoriei istorice şi a 
educaţiei cu privire la Holocaust), Strategia menţionează că: 

r`Cunoştiniele despre viaia evreiască, antisemitismul din Europa de-a Iungul 
secotelor, impactul Holocaustului asupra poporului evreu şi al continentului 
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european sunt esenţiale pentru a inţelege antisemitismul de astăzi şi pentru a 
preveni ca astfel de atrocităţi să se întâmple .din nou. Educaţia şi cercetarea 
vieţii evreieşti; a antisemitismului şi a Holocaustului sunt esenţiale din acest 
punct de vedere şi trebuie să se concentreze atât asupra Holocaustului cât şi a 
contribuţiei evreieşti Ia societatea europeană." 

"Fiecare copil ar trebui să înveţe despre viaţa evreiască şi antisemitism ca 
parte integrantă a istoriei Europei. Educaţia poate întări rezilienţa tinerilor în 
faţa ideilor .şi ideologiilor antisemite, a tuturor formelor de intoleranţă şi 

dîscrimînare" 

"Statele membre sunt încurajate să promoveze cuno~tinţele despre viaţa 

évreiască, antisemitism şi Holocaust prin educaţie şi cercetare şi să încurajeze 
schirnburile cu comunităţile locale, acolo unde este posibil." 

În mesajele prezentate şi intervenţiile susţinute de-a lungul timpului, 
Presedintele României a decla rat că 

"Dincolo demăsurile legislative şi cadrul instituţionat, este nevoie de un sistem 
educational prin care tinerii să cunoască şi să înţeleagă faptele trecutului, ca 
pane a formării for ca cetăţeni. Aşa vom eui să culiivăm. pluralismul si 
łîbertatea şi să contracarăm intoleranţa şi extremismul.°" 

"Respectarea cadrului legal existent privind combaterea antisemitismului, 
promovarea educaţiei despre Holocaust şi consalidarea valorilor şi principiilar 
europene trebwie să rămână, în continuare, prioritare pentru statul român." 

"România este decisă să devină un centre regional în ceea ce priveşte asumarea 
trecutului şi consolidarea educaţiei în rândul tineriior, precum şi înstruiŕea 

pentru democraţie prin cunoaşterea reaiităţilor Holocaustului." 

"Educaţia reprezintă primul pas pentru o mai bună înţelegere a Holocaustului 
şi pentru reconcilierea cu trecutul. Mă refer în primul rând Ia scopul educaţiei 

în acest caz — educaţia pentru democraţie, pentru ca cetăţenii să-şi însuească 

în coaIă valorile şi principiile democratice. Respingerea antisemitismului, a 
xenofobiei, a urii rasiale, a discriminării şi intoleranţei îńcepe cu o cunoaştere 

solidâ a realităţilor istorice care au condus Ia astfel de atrocităţi: Toleranţa .şi 

respectul pentru semeni se sădeşte de Ia vârste fragede, iar şcoala are un rol 
fundamental în acest caz." 

3 



Educaţia noilor generaţii are urn rol fundamental în construirea viitorului ţării şi 
a întregîi societăţi. 

Disciplina "Istoria Evreilor. Holocaustul" are ca seop atât dobândirea de 
cunoştinţe şi persepective not despre istoria, cultura, tradiţiile comunităţilor 
evreiesti din România si modul în care această minoritate natională a contribuit 
Ia evoluţia şi madernizarea sacietăţii româneşti de-a lungul timpului dar şi 

înţelegerea fstoriei HolQcausiu{ui din România. 

Trebuie subliniat că prin includerea disciplinei "Istoria Evreilor. Holocaustul" în 
planurile-cadru ale învăţământului liceal, ca parte a trunchiului comun, se va 
răspunde într-un mod clar şi fără echivoc uneia dintre cele mai importante 
recomandări ale Comisiei Internaţionale pentru Studierea Halocaustului în 
România. 

Tn acelaşi timp, instituirea i acordarea Premiului Muzeului Naţional de Istorie a 
Evreilor şi al Holocaustului din România este un gest simbolic cu o puternicâ 
încă rcătură moralâ. 

Premiul reprezintâ o formă de recunoaştere directă, de încurajare şi apreciere 
pentru acele persoane, instituţii sau organizaţii neguvernamentale care 
desfăoară, cu merite speciale, o activitate fundamentală si esenţialâ pentru , 
întreaga socîetate din ţară noastrâ. 

Este important de menţionat că în 2021 se împlinesc 80 de ani de Ia momentul 
când au început deportă rile evreilor din Basarabia şi Bucovina. 

Tn acest moment simbolic, adoptarea de câtre Parlamentul României a prezentei 
legi va transmite un mesa] puternic tutu ror partenerilor de dialog ai României, 
va consolida prestigiul ţăriî noastre in plan internaţional şi politica de eliminare 
a orică ror forme si ma n ifestâ ri ane tion iste i a ntisem ite. s , g . . 

`lniţiatori, 

S iu\}lě_~.l':er Ovidiu Victor` Ganţ 

Deputat FCER Deputat FDGR 
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Parłamentul European 
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Anexa 1 
Ia Expnnerea de Motive 

~ ~ 

~ 

TEXTE ADO PTATE 

P8_TA(2017)0243 

Combaterea antisemitismului 

Rezoluţia Parlamentului European din 1 iunie 2017 referătoare la combaterea 
antisemitismului (2017/2692(RSP)) 

Parlan7entul European, 

— având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi, în special preambulul, al 
doilea paragraf şi paragrafele patru - şapte, articolul 2, articolul 3 alineatul (3) al doilea 
paragraf şi articolul 6, 

— având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

— având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 
2000, 

având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 
privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin 
intermediul dreptului penal, 

— având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi 
protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliuluiz, 

— având în vedere adoptarea în 2015 a Agendei europene privind securitatea, 

— având în vedere Rezoluţia 2106 (2016) a Consiliului Europei din 20 aprilie 2016 privind 
„Angaj ament re"lnnoit pentru combaterea antisemitismului în Europa", 

- având în vedere concluziile pri.mului Colocviu anual al Comisiei privind drepturile 
fundamentale, organizat la Bruxelles, în perioada 1-2 octombrie 2015 şi intitulat 
„Toleranţă şi respect: prevenirea şi combaterea urn antisemite şi islamofobe în Europa", 

— având în vedere numirea în cadrul Comisiei, în decembrie 2015, a unui coordonator 
pentru combaterea antisemitismului, 

‚ 
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— având în vedere înfiinţarea, în iunie 2016, a unui Csrup la nivel înalt al UE pentru 
combaterea rasismului, xenofobiei şi a altor forme de intoleranţă, 

— ' având în vedere Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitâ.re 
la ură din mediul oia:line, convenit la 31 mai 2016 între Comisie şi principalele societăţi 
informatice, precunl şi cu alte platforme şi societăţi care gestionează reţele de . 
socializare, 

— având în vedere Rezoluţia sa din 13 decernbrie 2016 referitoare la situaţia drepturilor . 
fundamentale în Uniunea Europeană în 20151, 

— având în vedere atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai coinunităţii 
evreieşti şi care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre, 

-- având în vedere responsabilitatea principală a guvernelor de a garanta securitatea şi 
siguranta tuturor cetăţenilor Ior şi, prin urmare, responsabilitatea Ior principală de a 
monitoriza şi preveni violenţa, inclusiv violenta antisemită, precum şi de a-i urmări în 
justiţie pe autori, 

— având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod 
semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a 
UE (FRA); . 

B. întrucât s-a relatat că rnăsurile de securitate specifice, odată aplicate, au contribuit la 
prevenirea şi reducerea numărului de atacuri antisemite violente; 

C. întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăţi; 

1. subliniază că discursurile de incitare la ură şi toate formele de violenţă împotriva 
cetăţenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii 
Europene; _ . 

2. invită statele membre şi instituţiile şi agenţiile UE să adopte şi să aplice definiţia 
operaţională a antisemitismului a Alianţei Internaţionale pentru Comemorarea 
Holocaustului (IHRA)2 pentru a sprijini autorităţile judiciare şi de aplicare a legii în 
eforturile acestora de a identifica şi urmări în justiţie atacurile antisemite în mod mai 
eficient şi mai eficace şi încuraj ează statele membre să ,urmeze exemplul dat de Regatul 
Unit şi Austria în această privinţă; - 

3. invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contribui în mod activ la 
asigurarea securităţii cetăţenilor lor evrei şi a infrastrracturilor religioase, educative şi 
culturale evreieşti, consultându-se îndeaproape şi purtând un dialog direct cu 
comunităţile evreieşti, organizaţiile societăţii civile şi cu ONC-urile care îi desfă.şoară 
activitatea în domeniul luptei împotriva discriminării; . 

4. salută numirea în cadrul Comisiei a coordonatoruluî pentru combaterea antisemitismului 

1 

2 
Texte adoptate,P8 ŢA(2016)0485. 
http ://ec. europa. eu/newsroomlj ust/item-detail . cfm? item—id=5 0144 



şi îndeamnă Comisia să furnizeze toate instrum.entele şi sprij inul necesare pentru ca 
această funcţie să fie cât mai eficace; 

S. invită statele membre să numească coordonatori la nivel naţional pentru combaterea 
antisemitismului; 

6. îi încurajează pe membrii parlamentelor naţionale şi regionale şi pe liderii politici să 
condamne în mod sistematic şi public declaraţiile antisemite şi să pronunţe discursuri 
opuse şi alternative, precum şi să constituie grupuri parlamentare împotriva 
antisemitismului care să reunească mai multe partide, pentru a consolida lupta la nivelul 
întregii clase politice; 

7. subliniază rolul important al organizaţiilor societăţii civile şi al educaţiei în prevenirea 
şi combaterea tuturor formelor de ură şi de intoleranţă şi solicită acordarea unui sprijin 
financiar mai mare; 

8. invită statele membre să încuraj eze mass-media să promoveze respectarea tuturor 
confesiunilor şi aprecierea diversităţii, precum şi' formarea jurna1iti1or privind toate 
formele de antisemitism pentru a combate eventualele prejudecăţi; 

9. invită statele membre in care nu au fost invocate încă niciodată motivele legate de rasă, 
naţionalitate sau origine etnică, religie sau convingeri ca circumstanţă agravantă în cazul 
unei infracţiuni penale să remedieze această situaţie cât mai curând posibil şi să aplice 
pe deplin i în mod corespunzător Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal, 
pentru a garanta că actele antisemite sunt urmărite în justiţie de autorităţile statelor 
membre, atât în mediul online, cât şi offline; 

10. insistă asupra faptului că trebuie să se ofere autorităţilor de aplicare a legii formare 
specifică privind combaterea infracţiunilor motivate de ură şi a discriminării şi să se 
înfiinţeze unităţi de combatere a infracţiunilor motivate de ură in cadrul forţelor de 
poliţie, acolo unde astfel de unităţi nu există deja, şi invită agenţiile UE şi organizaţiile 
internaţionale să sprij ine statele membre în oferirea acestor cursuri de formare; 

11. încurajează cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în ceea ce priveşte urmărirea 
în justiţie a infracţiunilor motivate de ură şi, mai presus dc toate, urniărirea în justiţie a 
infracţiunilor grave, cum ar fi activităţile teroriste; 

. 

12. invită UE şi statele sale membre să depună mai multe efortiuri pentru a asigura crearea 
unui sistem global şi eficient de colectare sistematică a unor date fiabile, relevante şi 
compâxabile privind infracţiunile motivate de ură, defalcate pe motivaţie, incluzând 
actele de terorism; 

13. invită statele membre, în ceea ce priveşte Codul de conduită convenit între Comisie şi 
principalele societăţile informatice, să îndemne intermediarii online şi platformele de 
comu.nicare socia.lă să in măsuri rapide pentru prevenirea i combaterea discursului 
antisemit care instigă la ură în mediul online; 

14. evidenţiază faptul că şcolile oferă o oportunitate unică de a transmite valorile toleranţei 
şi.respectului, deoarece ele au contact cu copiii începând de la o vârstă fragedă; 

15. încurajează statele membre să promoveze cursurile privind Holocaustul (,,Shoah") în 



şcoli şi să se asigure că profesorii sunt formaţi în mod corespunzător pentru această 
sarcină şi pentru a aborda problema diversităţii în clasă; încurajează, de asemenea, 
statele membre să ia în considerare revizuirea manualelor şcolare pentru a se asigura că 
Istorla evrellor Ş1 v1aţa contemporană a evreilor sunt prezentate într-o manieră 
cuprinzătoare şi echilibrată şi că toate formele de antisemitism sunt evitate; 

16. solicită Comisiei şi .statelor membre să acorde mai mult sprij in financiar activităţilor 
specifice i proiectelor educaţionale, să stabilească i să consolideze parteneriatele cu 
instituţiile şi comunităţile evreieşti şi să încurajeze schimburile dintre copiii şi tinerii de 
confesiuni diferite prin intermediul activităţilor comune, lansând şi sprijinind campanii 
de sensibilizare în acest sens; 

17. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu actorii internaţionali, cum ar fi UNESCO, 
OSCE şi Consiliul Europei, precum şi cu alţi parteneri internaţionali, pentru a combate 
antisemitismul la nivel internaţional; 

18. invită Comisia să solicite participarea în cadrul THRA cu statut consultativ; 

19: încuraj ează fiecare stat membru să comemoreze în mod official ziva Internaţională a 
Holocaustului la 27 ianuarie; 

20. încrediniează Preşedintelui sarcina de a transmite. prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale UE şi ale ţărilor candidate, 
Consiliului Europei, OSCE şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. , 
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Anexa 2 
la Expunerea de Motive 

Bruxelles, 6 decembrie 2018 
(ORen) 

15213118 

CATS 92 
JAt 125'1 
FREMP 220 
cOs1311 

Sursâ: 
Desti n atar: 

Secretariatul General al Consiliului 

Delegatiile 
Subiect: Declaraţia Consiliului privind combaterea antisemitismului i elaborarea 

unei abordâri comune in materie de securitate pentru a proteja mai bine 
instituţiile şi comunităţile evreieşti in Europa - c0ncluzia Consiliului (0 
decernbrie 2018) . " 

În anexă, se pune la dispoziţia delegaţiilor Declaraţia Consiliului privind combaterea 

antisemitismului şi elaborarea unei abordări conlune in materie de securitate pentru a protej a mai 

bine instituţiile şi comunităţile evreieşti în Europa, adoptată de Consiliii in cadrul celei de a 3661-a 

reuniuni a sale, desfăşurată la 6 decembrie 2018. 
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ANEXA. 

, . 
l3eclaraţia Consiliului privind combaterea antisernitisnzului şi elaborarea unei abordări 

comune in materie de securitate pentru a proteja mai bine instituţiile i comunităţile evreieşti 

in Europa 

Consiliul Uniunii Europene, 

~ 
N AVAND  VEDERE hotărârea Uniunii Europene şi a statelor sale mernbre de a preveni şi 

combate antisem.itisnlul, precum şi toate formele de rasisYn, xenofobie şi alte forme de intolera.niă şi 

discriminare, 

~ 
N AVAND  VEDERE Decizia-cadru 2008/913/JA1 a Consiliului din 28 noiernbrie 2008 privind 

conlbaterea anunlitor forme şi expresii ale rasisnl.ului şi xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal 1, 

, 
AVÂND ÎN VEDERE Directiva 2012/29/UE din 25 octonn.brie 2012 de stabilire a unor norme 

mini.me privind drepturile, sprij inirea şi protecţia victimelor crinlinalităţii 2, 

AVÂND N VEDERE concluziile Consiliului din 6 decembrie 2013 privind câmbaterea 

infracţiunilor săvârşite din ură in Uniunea Europeană 3, 

~ 
N AVAND  VEDERE Codul de conduită convenit la 31 mai 2016 intre Comisie şi principalele 

societăţi informatice privind combaterea discursurilor de rncitare la ură din nlediul online,, 

'JO L 328, 6.12.2008. 
2 JO L 315, 14.11.2012. 
3 17057/13. 
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n n 

AVAND IN VEDERE înfiinţarea, în iunie 2016, a Grupului la nivel înalt al UE pentru combaterea 

rasismului, a xenofobiei şi a altor forme de intoleranţă şi a Subgrupului pe probleme de metodologii 

pentru înregistrarea şi colectarea de date cu privire la infracţiunile motivate de ură, coordonat de 

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 

REAMINTTND importanţa punerii în aplicare în cornun a concluziilor din prinlul colocviu al 

Comisiei privind drepturile fundamentale în ceea ce priveşte combaterea antisemitismului şi a 

islarnofobiei, astfel cunt se subliniază în concluziile Consiliului din 9 iunie 2016 privind aplicarea 

Cartei drepturilor fundamentale în 2015, 

n 

N AVA-ND  VEDERE numirea în cadrul Comisiei, în decernbrie 2015, a unui coordonator pentru 
. . 

combaterea antisenzitismului, 

n n 

AVAND ~ VEDERE că, la 26 rnai 2016, în cadrul sesiunii plenare a Alianţei Internaţionale pentru 

Comemorarea Holocaustului (IRRA) a fost adoptată o definiţie fără caracter juridic obligatoriu a 

antlsenlitlslnulul'

AVÂND ÎN VEDERE că, la l iunie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la 

combaterea antisernitiSmu.lui 4, 

4 Rezolutia Parlamentului European din 1 iunie 2017 referitoare la combaterea antisemitismului 
[20 17/2692(RSP)1. 
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OBSERVAND timp de nlai mulţi ani o creştere îngrijorătoa•e a numărului de_discursuri de incitare 

la ură, infracţiuni motivate de ură, manifestări de racism, xenofobie şi intoleranţă înregistrate în 

Europa care afectează minorităiile i alte grupuri vulnerabile, inclusiv popula.ţia evreiască, astfel 

cum au fost înregistrate de acele state membre care colectează date oficiale 5, precum şi cea de a 

doua etapă a studiului FRA privind discriminărea şi infractiunile motivate de ură împotriva 

populaţiei evreieşti în UE 6, 

n 

RECUNOSCAND că comunitătile evreiesti din uncle state men~bre ale UE se consideră în mod~ , 

special vulnerabile la atacuri teroriste în urma unei creşteri a incidentelor violente şi a atacurilor 

teroriste care au avut loc în ultimii ani, 

SUBLINIIND că aceste atacuri şi toate formele de prejudicii împotriva cetăţenilor europeni de 

origine evreiască vizează valorile fundamentale şi drepturile omului care stau lâ baza Uniunii 

Europene, astfel cum sunt consacrate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUB), 

n 

OBSERVAND cu mare îngrijorare că situaţia populaţiei evreieşti nu s-a îmbunătăţit în mod 

substantial şi că ura ąntisemită rămâne larg răspândită, astfel cum este confrnlat de raportul FRA 

din 2018 ', precum şi de cel. mai recent raport anual al Cornisiei Europene împotriva Rasisnlului şi 

lntoleranţei (ECRI) din iunie 2018 s, 

http://fra.europa.eu/enlpublication/2018/hate-crime-recording 
6  http://fra.europa.eu/enlprojeet/2017/second-fra-survr ey-discrimination-and-hate-crime-against-jews 
7http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-overview-2007-2017; 
http ://fra. europa. eu/en/proj ect/2017/second-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-j ews 
8https://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activitieş-covering-the-period-from- l -january-.
/16808c168b 
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CONŞTIENT de faptul că acest antisernitism in creştere, in toate formele sale, este în continuare un 

moiiv de preocupare maj oră pentru populaţia evreiască in multe state membre, 

,. 
SUBLINIAZA faptul că antisernitisxnul, indiferent de direcţia extremistă politică sau religioasă, 

ideologia sau convingerea care îl motivează, afectează siguranţa, bunăstarea şi capacitatea de a-şi 

exprima identitatea aşa cum doreşte a populaţiei evreieşti, 

LUAND ACT de faptul că antisemitisnl.ul -- inclusiv atuńci câ.nd este disimulat sub acoperirea unor 

op1n11 politice —, precum şi neonazismul, provoacă o profundă ingrij or_are pentru comunităţile 

evreieşti din nzai multe state menlbre, 

^ _ 
CONSTATAND că mai multe state n1embre ale UE au luat rnăsuri — din punct de vedere politic, 

financiar şi strategic -- pentru a-şi protej a comunităţile evreieşti, 

SUBLINIIND că discursurile de incitare la ură antisemite din mediul online an un impact asupra 

sentimentului de bunăstare a populaţiei evreieşti din Europa şi permit diseminarea de propagandă y

antisenlitică şi de teorii ale conspiraţiei, care includ afirmarea unui control exercitat de evrei şi 

negarea Holocaustului, atât vecbi, cât şi noi, e scară rnai largă, 

~ 
RECUNOSCA.ND că libertatea de exprinlare, precum i libertatea religioasă sau de convingere 

constitute unul din fundamentele esenţiale in construirea unor societăţi pluralists şi favorabile 

incluziunii, 

A 

RECUNOSCAND că cetăţenii de origine evreiască sunt, au fost intotdeauna şi vor rămâne 

intotdeauna o parte integrantă şi inseparabilă a societăţilor noastre europene, in calitate de cetăieni 

cu drepturi depline şi având dreptul la un sentiment de securitate şi bunăstare, 

~., ,. -  _ 
HOTAI~ATsă asigure un viitor pentru populaţia evreiască care să le perrnită să trăiască in acelaşi 

• spirit de securitate şi libertate ca toii ceilalţi cetăţeni in Untunea Europeană, 

~ 
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SUI3LINIIND că securitatea populaţiei evreieşti reprezintă o necesitate imediată şi impune 

' adoptarea în tirnp util de nlăsuri din partea statelor rnenlbre şi a instituţiilor UE, 

SALUTÂNT) rolul important pe care îl îndeplineşte ERA prin oferirea în mod regulat a datelor 

provenite din studii privind antisernitismul, precum şi prin monitorizarea cu regularitate a 

disponibilităţii unor date oficiale privind justiţia penală în ceea ce priveşte rasisnlul, xenofobia şi 

alte forme de intolerantă, inclusiv antisemitismul, în toate statele nzernbre, 

~ - 
. ' SALUTANĐ dobândirei de către Uniunea Europeană a statutului de parteneriat internaţional 

permanent, statutul de observator fără drepturi de vot, cu Alianţa Internaţională pentru 

Comemorarea I-Iolocaustului (JHRA) pentru a asigura contiriuitatea activităţilor de cornenlorare a 

I-Ioloçaustului şi pentru a preveni şi a combate once formă de antisemitism, 

~ 
L INVITA STA'1ELE MElVIBRE să adopte şi să pună în aplicare o strategic globală de 

prevenire şi combatere a tuturor formelor de antisemitism, ca parte a strategiilor lor de 

prevenire a rasismului, a xenofobiei, a radicalizării şi a extremismului violent, 

~ 
2. INVITA. STATELE MEMI3RE care nu an făcut îneă acest lucru să aprobe definiţia 

operaţională a antisemitismului, fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, utilizată 

de Alianţa Internaţională pentru Comer.norarea ~-Iolocaustului (]HRA) ca un instrument util de 

orientare în domeniul educaţiei şi formării, inclusiv pentru autorităţile de aplicare a legii în 

eforturile lor de a identifica şi investiga atacurile antisemite în mod nlai eficient şi mai 

eficace, 

~ . 
3. INVITA STATELE MEMBRE în special să îi intensifice eforturile de a asigura securitatea 

comunităţilor şi a instituţiilor evreie~ti, precum şi a cetăţenilor de origine evreiască, 
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4. INVITA STA't'ELE MEMBRE să consolideze protecţia comunităţilor şi instituţiilor evreieşti, 

după caz, prin urmărirea sau consolidarea cooperării între autorităţile locale ilsau naţionale 

de aplicare a legii i comunităţile evreieşti respective, pe baza bunelor practici stabilite în mai 

multe state membre ale TIE, precurn şi prin utilizarea acestei baze pentru a căuta modalităţi 

noi şi inovatoare de îmbunătăţire a cooperării în continuare, 

~ 
5. INVITA STA'lELE MEMBRE să prevadă finanţarea şi să pună în aplicare măsurile de 

securitate necesare pentru comunităţile şi instituţiile evreieşti, precum şi pentru cetăţenii de 
. . . `,, 

orlgYne evrelasca, 

~ 
6. INVITA STATELE MEMBRE să utilizeze, sprijinul financiar acordat de instrurnentele 

financiare ale Uniunii Europene pentru protecţia spaţiilor publice, 

., 
7. INVITA STATELE MEMBRE să ia măsurile adecvate înlpotriva infracţiunilor motivate de 

ură şi de incitare la violenţă sau la ură împotriva populaţiei evreieşti şi să pună în aplicare pe 

deplin Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea anurnitor forme şi expresii ale 

rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal, precum şi concluziile Consiliului 

din 6 decenzbrie 2013 privind combaterea infracţiunilor săvârşite din ură în Uniunea 

Europeană şi să asigure efîcacitatea cercetării şi a urmăririi penale, 

~ . 
$. INVITA STATELE MEMBRE să utilizeze principiile directoare fundamentale ale C7rupului 

la nivel înalt al HE pentru combaterea rasismului, a xenofobiei şi a altor forme de intoleranţă, 

publicate în decembrie 2017, în vederea îmbunătăţirii înregistrării infracţiunilor motivate de 

ură de către autorităţile de aplicare a legii, 

~ 
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9. 1NVITA STATELE MEMBRE să participe la formarea continuă a autorităţilor naţionale de 

aplicare a legii şi a autorităţilor judiciare penale naţionale furnizată de FRA şi de Biroul 

OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIRR). pentru a 1e îmbunătăţi 

capacitatea de a înregistra şi colecta date cu privire la infracţiunile motivate de ură, inclusiv 

privind antisemitismul, şi să sprijine organizaţiile societăţii civile pentru a completa 

colectarea acestor date, astfel încât să măsoare nlai bine amploarea antisemitismului care 

afectează cetăţenii de origine evreiască, 

10. REAMINt'EŞTE STATELOR MEMBRE să promoveze valorile cornuńe şi principiile 

generale ale Uniunii Europene, astfel cum prevede articolul 2 din TUE, şi o rnai bună 

înţelegere a identităţii europene prin intellnediul educaţiei şi culturii, în conformitate cu 

Declaraţia de la Paris adoptată în 2015 9 şi pe baza recomandării Consiliului privind 

promovarea valorilor cornune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a 

predării 10 şi, în acest context, să promoveze educaţia privind Holocaustul, precum şi educaţia 

asupra rolului instituţiilor şi comunităţilor evreieşti, precum şi a cetăţenilor de origine 

evreiască în Europa de astăzi, - 
J 

~ . 

11. INVITA STATELE MEMBRE să introducă cursuri despre toate formele de intoleranţă, de 

rasism şi a infracţiunilor motivate de ură, în special prejudecăţilor antisernite şi a 

infracţiunilor motivate de ură în programele lor şcolare, cum ar fi formare profesională pentru 

persoanele care lucrează în domeniul securităţii şi justiţiei, precum şi în programele de cursuri 

de integrare, 

9 5322/15. 
10 JO C 195, 7.6.2018. 
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12. INVITĂ. STATELE MEMtBRE să`consolideze sprijinul pentru activităţile interculturale şi 

interconfesionale în care sunt implicate instituţiile şi comunităţile evreie~ti şi să încuraj eze, în 

special, schimburile dintre copiii şi tinerii de confesiuni şi origini diferite, inclusiv prin 

utilizarea unor instrumente europene, cum ar fi e-Twinning şi Erasmus +, 

13. FACE APEL LA STATELE MEMBRE să sublinieze importanţa comemorării Halocaustului 

şi a educaţiei pentru toţi, precum şi cercetării. F ără a aduce atingere competentelor nationale, 

acest lucru necesită libertatea de cercetare, programe de învăţământ adecvate, precurn şi o 

educaţie şi o formare adecvată cu privire la Holocaust şi la antisemitism a profesorilor i a 

celor care lucrează în domeniul securităiii şi justiţiei, şi ar putea f luat în considerare ca parte 

a măsurilor de integrare generale, 

- ~ 
14. INVITA Ci)MISI& să prezinte, în contextul strategiei sale globale de combatere a rasismului, 

a xenofobiei şi a altor forme de intolerantă, măsuri suplimentare de conzbatere şi de prevenire 

a tuturor formelor de antisen1itism şi, în acest scop, să colaboreze îndeaproape cu statele 

membre, inclusiv în ceea cc priveşte protecţia instituţiilor şi comun.ităţilor evreieşti, precunz şi 

a cetăţenilor de origine evreiască, ) 

~ - - 
15. II~TVITA C®MISIA să se concentreze în continuare pe antisemitism ca parte a activitătii 

Grupului la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, a xenofobiei şi a altor forme de 

intoleranţă şi să continue elaborarea, în strânsă consultare cu statele membre şi cu sprijinul 

FRA, a standardelor UE pentru colectarea şi analiza datelor în ceea cc priveşte antisemitismul 

şi alte forme de discursuri de incitare la ură şi discriminare în Uniunea Europeană, 
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16. INVITA COMISIA să acorde o atenţie deosebită discursurilor ilegale de incitare la ură 

antisemite, ca aspect care urmează să fie dezbătut în cadrul Codului de conduită privind 

combaterea discursurilor de incitare la ură în nlediul online, şi să includă conţinutul care 

îndeamnă la săvârşirea de infracţiuni de terorism antisemite în cadrul Forunlului UE pentru 

internet. Uniţatea europeană de senlnnlare a conţinutului online din cadrul Europolului ar 

trebui să fie utilizată pe deplin pentru a detecta şi sernnala astfel de conţinut cu caracter 

terorist furnizorilor de servicii de internet, 

17. VA consolida coordonarea activităţii Consiliului în prevenirea şi combaterea 

antisemitismului, printre altele prin schimbul de bune practici. 
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