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23.10.2018 B8-0481/11 

Predlog spremembe  11 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J j (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jj. ker je fundacija Francisca Franca, 

ki poveličuje diktaturo, njena kazniva 

dejanja in družino Franco, 19 oseb 

obtožila več kaznivih dejanj, ki bi lahko 

privedla do 13 let zapora, potem ko so te 

izvedle mirno in simbolično akcijo, med 

katero so z dvorca Pazo de Meirás razvile 

dva velika transparenta, s katerima so 

javne organe pozvale, naj zahtevajo 

vrnitev te stavbe galicijskemu ljudstvu; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/12 

Predlog spremembe  12 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J k (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jk. ker neonacistično Nordijsko 

odporniško gibanje (NMR) po 

Skandinaviji redno prireja shode, na 

katerih se vzklikajo slogani in vihrajo 

zeleno-bele zastave tega gibanja; ker je 

bilo več pripadnikov tega gibanja 

obsojenih zaradi nasilnih napadov na 

civiliste in policijo; ker je švedska vlada 

leta 2015 zaradi številnih požigov domov 

za sprejem beguncev začela prikrivati 

lokacijo stavb, namenjenih za njihovo 

nastanitev; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/13 

Predlog spremembe  13 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J l (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jl. ker je Evropska komisija proti 

rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki jo je 

ustanovil Svet Evrope, v poročilu z dne 

15. maja 2018 opozorila na porast 

desničarskega ekstremizma in neofašizma 

na Hrvaškem; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/14 

Predlog spremembe  14 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J m (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jm. ker se v Rigi vsako leto 16. marca 

zbere na tisoče ljudi ob dnevu latvijske 

legije, da bi počastili Latvijce, ki so 

opravljali vojaško službo v oboroženih 

silah Waffen-SS; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/15 

Predlog spremembe  15 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J n (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jn. ker je bilo 22. julija 2011 v 

napadih na Norveškem ubitih 77 ljudi, 

151 pa jih je bilo ranjenih; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/16 

Predlog spremembe  16 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J o (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Jo. ker so v Ukrajini C14 in druge 

skrajnodesničarske skupine, kot so 

Nacionalna milica, povezana z 

regimentom Azov, Desni sektor, 

Karpatska mreža in druge, v letu 2018 

večkrat napadle skupine Romov ter 

protifašistične demonstracije, seje mestnih 

svetov, prireditev pod okriljem Amnesty 

International, umetniške razstave, 

prireditve skupnosti LGBTQI ter 

zagovornike pravic žensk in 

okoljevarstvenike; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/17 

Predlog spremembe  17 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je zaskrbljen zaradi neofašističnega 

nasilja, ki je usmerjeno proti posebnim 

manjšinam, kot so temnopolti Evropejci ali 

osebe afriškega porekla, Judje, muslimani, 

Romi, državljani tretjih držav, LGBTI 

osebe in invalidi; 

3. še zlasti je zaskrbljen zaradi 

neofašističnega nasilja, ki vpliva na 

celotno družbo in je usmerjeno proti 

posameznim manjšinam, kot so temnopolti 

Evropejci ali osebe afriškega porekla, 

Judje, muslimani, Romi, državljani tretjih 

držav, osebe LGBTQI, invalidi, 

brezdomci, feministke in feministi; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/18 

Predlog spremembe  18 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. opozarja na grozljive posledice 

nacizma in fašizma v Evropi; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/19 

Predlog spremembe  19 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. poziva države članice, naj 

razmislijo o odvzemu vseh uradnih časti, 

podeljenih neofašistom; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/20 

Predlog spremembe  20 

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 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

v imenu skupine PPE 

o porastu neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3c. ostro obsoja napad fašistične 

skupine CasaPound na poslanko 

Evropskega parlamenta Eleonoro 

Forenza, njenega pomočnika Antonia 

Perilla in druge udeležence 

protifašističnih in protirasističnih 

demonstracij 21. septembra 2018 v Bariju 

v Italiji; 

Or. en 

 

 


