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23.10.2018 B8-0481/21 

Poprawka  21 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3d. domaga się, by grecka policja 

przeprowadziła pełne śledztwo w sprawie 

zabójstwa i niewłaściwego traktowania 

Zaka Kostopoulosa, tak by wszyscy 

odpowiedzialni stanęli przed sądem, bez 

względu na to, czy są cywilami czy 

policjantami; apeluje do greckich władz, 

by natychmiast podjęły wszelkie niezbędne 

środki w celu zagwarantowania, by 

policjanci zawsze przestrzegali prawa;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/22 

Poprawka  22 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3e. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 

sądu w Finlandii, by zabronić działalności 

Nordyckiego Ruchu Oporu;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/23 

Poprawka  23 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3f. przyjmuje z zadowoleniem, że 

niemiecki Bundesrat zwrócił się do 

niemieckiego Sądu Najwyższego o 

zakazanie finansowania skrajnie 

prawicowej Narodowodemokratycznej 

Partii Niemiec;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/24 

Poprawka  24 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 g (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3g. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 

Kongresu Deputowanych Hiszpanii, by 

przyjąć wniosek o przeniesienie Francisca 

Franco z jego grobowca w pomniku 

wojennym znanym jako Dolina Poległych, 

który stanowi miejsce pielgrzymek 

skrajnej prawicy; wzywa hiszpańskie 

władze do skutecznego usunięcia 

wszelkich pozostałych symboli i pomników 

ku czci przewrotu wojskowego, wojny 

domowej i dyktatury Franco oraz apeluje, 

by te, których nie można usunąć, poddać 

koniecznej rekontekstualizacji i 

reinterpretacji, by mogły przyczynić się do 

wzrostu świadomości społecznej i 

upamiętnienia przeszłości;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/25 

Poprawka  25 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. podkreśla, że przemocy stosowanej 

przez grupy neofaszystowskie w Europie 

towarzyszy wzrost środków 

antydemokratycznych, ograniczanie praw, 

prześladowanie i kryminalizacja działań i 

dążeń ruchów społecznych, związków 

zawodowych oraz sił progresywnych i 

demokratycznych;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/26 

Poprawka  26 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9b. przypomina, że ideologia 

faszystowska i nietolerancja zawsze 

powiązane są z atakiem na samą 

demokrację;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/27 

Poprawka  27 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa państwa członkowskie do 

należytego wdrożenia i egzekwowania 

decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW w 

sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii; 

11. przypomina, że decyzja ramowa 

Rady 2008/913/WSiSW w sprawie 

zwalczania pewnych form i przejawów 

rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 

prawnokarnych stanowi podstawę prawną 

do nałożenia kar (takich jak pozbawienie 

prawa do wsparcia publicznego, zakaz 

działalności handlowej, nadzór sądowy i 

nakaz likwidacji) na osoby prawne, które 

publicznie nawołują do przemocy lub 

nienawiści wobec mniejszości; wzywa 

Komisję do wszczęcia postępowania o 

naruszenie przeciwko tym państwom 

członkowskim, które nie przestrzegają 

postanowień tej decyzji; apeluje do państw 

członkowskich, by zapewniły zgodność z 

przepisami decyzji, zwalczały organizacje 

rozprzestrzeniające mowę nienawiści i 

przemoc w przestrzeni publicznej i w 

internecie i skutecznie zakazywały 

działalności grup neofaszystowskich i 

neonazistowskich oraz wszelkich innych 

fundacji lub stowarzyszeń czczących lub 

gloryfikujących nazizm i faszyzm, przy 

poszanowaniu krajowego porządku 

prawnego i jurysdykcji;  
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23.10.2018 B8-0481/28 

Poprawka  28 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  11a. apeluje o krajowe plany działania 

wobec faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i 

innych form nietolerancji;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/29 

Poprawka  29 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. zachęca państwa członkowskie do 

organizowania obowiązkowych szkoleń 

dla osób pracujących u nadawców 

publicznych i w mediach w celu 

podniesienia świadomości na temat 

wyzwań i dyskryminacji, z którymi 

borykają się ofiary grup 

neofaszystowskich i neonazistowskich;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/30 

Poprawka  30 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

w imieniu grupy PPE 

Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16b. apeluje do państw członkowskich, 

by opracowały krajowe programy 

pomagające w opuszczaniu brutalnych 

grup neofaszystowskich i 

neonazistowskich; podkreśla, że takie 

programy powinny wykraczać poza 

indywidualne interwencje i powinny 

obejmować długoterminowe wsparcie dla 

osób borykających się z trudnościami w 

znalezieniu pracy, w przeniesieniu się i w 

rozwoju nowych i bezpiecznych sieci 

społecznych;  

Or. en 

 

 


