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23.10.2018 B8-0481/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J j (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jj. keďže Nadácia Francisca Franca, 

ktorá glorifikuje diktatúru a jej trestné 

činy, ako aj rodinu Franca, obvinila 19 

osôb zo spáchania viacerých trestných 

činov, ktoré by mohli viesť k odňatiu 

slobody v trvaní 13 rokov, za pokojný a 

symbolický akt, ktorým bolo spustenie 

dvoch veľkých transparentov z kaštieľa 

Pazo de Meirás s výzvou, aby verejné 

orgány zasiahli a vrátili tento majetok 

späť galícijskému ľudu; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J k (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jk. keďže neonacistické Severské 

hnutie odporu (NMR) pravidelne 

organizuje zhromaždenia po celej 

Škandinávii, na ktorých jeho členovia 

skandujú slogany a mávajú bielo-

zelenými vlajkami organizácie; keďže 

niekoľko členov NMR bolo odsúdených 

za násilné útoky na civilné obyvateľstvo a 

políciu; keďže početné podpaľačské útoky 

na záchytné centrá pre utečencov viedli 

švédsku vládu v roku 2015 k tomu, aby 

utajila umiestnenie budov určených na 

ubytovanie utečencov; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J l (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jl. keďže Európska komisia proti 

rasizmu a intolerancii (ECRI), ktorú 

zriadila Rada Európy, vyjadrila v správe z 

15. mája 2018 znepokojenie nad nárastom 

pravicového extrémizmu a neofašizmu v 

Chorvátsku; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J m (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jm. keďže každý rok 16. marca sa 

tisíce ľudí zhromažďujú v Rige pri 

príležitosti lotyšského Dňa legionárov na 

počesť Lotyšov, ktorí slúžili vo Waffen-

SS; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J n (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jn. keďže 22. júla 2011 pri útokoch v 

Nórsku 77 osôb zahynulo a 151 utrpelo 

zranenia; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J o (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Jo. keďže od začiatku roku 2018 C14 

a iné krajne pravicové skupiny na 

Ukrajine, ako napríklad národné milície 

spojené s bataliónom Azov, Pravý sektor, 

Karpatská Sič a iné, niekoľkokrát 

zaútočili na rómske skupiny, ako aj na 

antifašistické pochody, zasadnutia 

mestskej rady, podujatie organizované 

Amnesty International, umelecké výstavy, 

podujatia LGBTQI komunity a 

environmentálnych aktivistov; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. je znepokojený tým, že 

neofašistické násilie sa zameriava na 

konkrétne menšiny, ako sú napríklad čierni 

Európania/osoby afrického pôvodu, Židia, 

moslimovia, Rómovia, štátni príslušníci 

tretích krajín, LGBTI osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím; 

3. je obzvlášť znepokojený tým, že 

neofašistické násilie ovplyvňuje 

spoločnosť ako celok a zameriava sa na 

konkrétne menšiny, ako sú napríklad čierni 

Európania/osoby afrického pôvodu, Židia, 

moslimovia, Rómovia, štátni príslušníci 

tretích krajín, LGBTI osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím, bezdomovci a 

feministky; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. pripomína strašné dôsledky 

nacizmu a fašizmu v Európe; 

Or. en 



 

AM\1166982SK.docx  PE624.172v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

23.10.2018 B8-0481/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. vyzýva členské štáty, aby zvážili 

odňatie všetkých oficiálnych vyznamenaní 

udelených neofašistom; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v mene skupiny PPE 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. dôrazne odsudzuje útok 

fašistických oddielov CasaPound na 

poslankyňu EP Eleonoru Forenzovú, jej 

asistenta Antonia Perilla a iných, ktorí sa 

zúčastnili protifašistickej a protirasistickej 

demonštrácie v talianskom Bari 21. 

septembra 2018; 

Or. en 

 

 


