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23.10.2018 B8-0481/2018/1 

Predlog spremembe  1 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker je nemška obveščevalna služba 

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) v 

poročilu o zaščiti ustave (dejstva in trendi) 

za leto 2017 ugotovila, da je bilo leta 2017 

v Nemčiji storjenih 1054 dejanj, 

povezanih s skrajnodesničarskim 

nasiljem; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/2 

Predlog spremembe  2 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ja. ker je britansko poslanko Jo Cox 

16. junija 2016 v Birstallu v Združenem 

kraljestvu surovo umorila oseba s 

skrajnodesničarskimi nazori, ki je bila 23. 

novembra 2016 obsojena za ta umor in ji 

je bila izrečena kazen dosmrtnega zapora; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/3 

Predlog spremembe  3 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jb. ker je Združeno kraljestvo leta 

2017 Europolu prijavilo pet preprečenih, 

spodletelih ali izvedenih terorističnih 

napadov, ki jih pripisujejo skrajnim 

desničarjem; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/4 

Predlog spremembe  4 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jc. ker v Grčiji še vedno poteka 

sojenje neonacistični stranki Zlata zora 

na podlagi obtožb, da gre za hudodelsko 

združbo, ki je poleg drugih kaznivih 

dejanj, vključno s poskusom umora, 

obtožena za umor Pavlosa Fisasa; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/5 

Predlog spremembe  5 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jd. ker je bil 21. septembra 2018 v 

centru Aten surovo umorjen aktivist 

LGBTQI Zak Kostopulos; ker je eden od 

obtožencev domnevno povezan s 

skrajnodesničarskimi silami; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/6 

Predlog spremembe  6 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Je. ker je bila državljanu Italije 

izrečena kazen 12 let zapora, ker je v 

rasno motiviranem napadu v mestu 

Macerata v osrednji Italiji ustrelil in ranil 

šest afriških migrantov; 

Or. en 



 

AM\1166981SL.docx  PE624.172v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.10.2018 B8-0481/2018/7 

Predlog spremembe  7 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jf. ker so aktivisti neofašistične 

stranke CasaPound 21. septembra 2018 

po protifašističnih in protirasističnih 

demonstracijah v Bariju v Italiji napadli 

skupino aktivistov, med katerimi sta bila 

poslanka Evropskega parlamenta 

Eleonora Forenza in njen pomočnik 

Antonio Perillo, ki sta utrpela hude 

poškodbe; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/8 

Predlog spremembe  8 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J g (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jg. ker je bilo sedem pripadnikov 

skrajnodesničarske militantne skupine, ki 

je bila sredi septembra 2018 v Chemnitzu 

prijeta zaradi kršitve javnega reda in 

miru, pred kratkim obtožena na podlagi 

suma o oblikovanju teroristične 

organizacije, imenovane Revolution 

Chemnitz; ker državni tožilci poročajo, da 

so preiskovalci po pregledu notranjega 

komuniciranja v skupini zaostrili obtožbe 

s kaznivih dejanj na terorizem; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/9 

Predlog spremembe  9 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J h (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jh. ker je bilo 7. decembra 2017 v 

Franciji pet pripadnikov gibanja 

Génération Identitaire obsojenih zaradi 

spodbujanja k rasnemu in verskemu 

sovraštvu; ker so posamezniki, povezani s 

skrajnodesničarskimi skupinami, vključno 

s skupino Action Française, načrtovali 

teroristični napad na več francoskih 

politikov in mošej med predsedniškimi 

volitvami leta 2017; ker je bilo 24. junija 

2018 prijetih 10 pripadnikov 

skrajnodesničarske skupine Action des 

Forces Opérationnelles (AFO) zaradi 

načrtovanja vrste napadov na pripadnike 

muslimanske skupnosti; ker sta bila 14. 

septembra 2018 dva nekdanja 

obritoglavca obsojena za umor mladega 

študenta in protifašističnega aktivista 

Clémenta Mérica, ki je bil ubit junija 

2013; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/10 

Predlog spremembe  10 

Soraya Post 

v imenu skupine S&D 

Ana Miranda 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J i (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ji. ker v Španiji ravno preiskujejo 12 

pripadnikov neonacistične organizacije 

Hogar Social Madrid zaradi spodbujanja 

k sovraštvu; ker so bili pripadniki 

španskih fašističnih skupin Falange, 

Alianza Nacional in Democracia 

Nacional prijeti in pred vrhovnim 

sodiščem v Španiji obsojeni, potem ko so 

med praznovanjem ob katalonskem 

državnem prazniku leta 2013 napadli 

kulturni center Blanquerna v Madridu; 

ker je protirasistična nevladna 

organizacija SOS Racismo leta 2016 

zabeležila 309 primerov ksenofobnega 

nasilja; ker je predsednik te organizacije 

po poročanju o teh primerih prejel 

grožnje s smrtjo in je obsodil pomanjkanje 

učinkovitih mehanizmov za prijavo teh 

kaznivih dejanj; 

Or. en 

 

 


