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23.10.2018 B8-0481/21 

Pozměňovací návrh  21 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 3 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3d. požaduje, aby řecká policie plně 

prošetřila zavraždění Zaka Kostopoulose 

a špatné zacházení s ním, tak aby všechny 

odpovědné osoby, ať už civilisté či 

policisté, byly vydány spravedlnosti; 

naléhavě vyzývá řecké orgány, aby 

okamžitě podnikly všechny kroky potřebné 

k zajištění toho, aby policisté za všech 

okolností dodržovali zákony;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/22 

Amendment  22 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 3 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3e. vítá rozhodnutí soudu ve Finsku 

zakázat hnutí Nordic Resistance 

Movement;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/23 

Amendment  23 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 3 f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3f. vítá skutečnost, že německá 

Spolková rada vyzvala německý Nejvyšší 

soud, aby zakázal financování krajně 

pravicové Národně-demokratické strany;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/24 

Amendment  24 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 3 g (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3g. vítá rozhodnutí španělského 

Kongresu poslanců přijmout usnesení 

o přemístění ostatků Francisca Franca 

z hrobky ve válečném památníku známém 

jako Údolí padlých, které se stalo poutním 

místem krajní pravice; vyzývá španělské 

orgány, aby účinně odstranily všechny 

zbývající symboly nebo památníky 

oslavující vojenské povstání, občanskou 

válku a Francovu diktaturu,   a požaduje, 

aby ty, které odstraněny být nemohou, 

byly řádně uvedeny do kontextu a znovu 

interpretovány, tak aby mohly přispět 

k povědomí veřejnosti a připomínání 

minulosti;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/25 

Amendment  25 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. zdůrazňuje, že násilí páchané 

neofašistickými skupinami v Evropě je 

doprovázeno nárůstem 

protidemokratických opatření, 

omezováním práv, pronásledováním a 

kriminalizací činů a úsilí sociálních 

hnutí, odborových svazů a pokrokových 

a demokratických sil;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/26 

Amendment  26 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9b. připomíná, že fašistická ideologie 

a nesnášenlivost je vždy spojována 

s útokem na demokracii jako takovou;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/27 

Amendment  27 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá členské státy, aby řádně 

prováděly a prosazovaly rámcové 

rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji 

proti rasismu a xenofobii; 

11. připomíná, že rámcové rozhodnutí 

Rady 2008/913/SVV o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva, poskytuje 

právní základ pro ukládání sankcí 

právnickým osobám, které veřejně 

podněcují k násilí nebo nenávisti vůči 

menšinové skupině (např. zbavení 

oprávnění pobírat veřejné výhody, zákaz 

provozování obchodní činnosti, uložení 

soudního dohledu a vydání rozhodnutí o 

zrušení); naléhavě vyzývá Komisi, aby 

zahájila řízení pro nesplnění povinnosti 

proti členským státům, které nedodržely 

ustanovení tohoto rozhodnutí; naléhá na 

členské státy, aby dodržovaly ustanovení 

tohoto rozhodnutí, aby bojovaly proti 

organizacím šířícím nenávistné projevy 

a násilí na veřejných prostranstvích 

a internetu a aby zakázaly neofašistická 

a neonacistická uskupení a všechny další 

nadace či sdružení vyzdvihující 

a oslavující nacismus a fašismus, přičemž 

musí postupovat v souladu se svým 

právním řádem a jurisdikcí;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/28 

Amendment  28 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11a. požaduje vnitrostátní akční plány 

proti fašismu, rasismu, xenofobii a dalším 

formám nesnášenlivosti;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/29 

Amendment  29 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. vybízí členské státy, aby 

poskytovaly povinné školení osobám 

pracujícím ve veřejnoprávním vysílání a 

sdělovacích prostředcích, aby se zvýšilo 

jejich povědomí o problémech a 

diskriminaci, jimž čelí oběti 

neofašistických a neonacistických skupin;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/30 

Amendment  30 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

za skupinu PPE 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16b. vyzývá členské státy, aby zavedly 

vnitrostátní „programy pro vystoupení“, 

které by jednotlivcům pomohly opustit 

násilné neofašistické a neonacistické 

skupiny; zdůrazňuje, že tyto programy by 

měly značně překračovat individuální 

zásahy a měly by zahrnovat dlouhodobou 

podporu těch, kteří usilují o získání 

pracovního místa, a přemístit a vytvořit 

nové a bezpečné sociální sítě;  

Or. en 

 

 


