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23.10.2018 B8-0481/21 

Amendamentul  21 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3d. solicită poliției elene să efectueze o 

investigație completă cu privire la 

asasinarea și maltratarea lui Zak 

Kostopoulos, astfel încât toți cei 

responsabili să fie aduși în fața justiției, 

indiferent dacă sunt civili sau agenți de 

poliție; îndeamnă autoritățile elene să ia 

imediat toate măsurile necesare pentru a 

se asigura că agenții de poliție respectă 

legea în orice situație;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/22 

Amendamentul  22 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3e. salută decizia judecătorească de 

interzicere a Mișcării nordice de 

rezistență pronunțată în Finlanda;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/23 

Amendamentul  23 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3f. salută faptul că Bundesratul din 

Germania a solicitat celei mai înalte 

instanțe din Germania să interzică 

finanțarea Partidului Național Democrat, 

de extremă dreaptă;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/24 

Amendamentul  24 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 g (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3g. salută decizia Congresului spaniol 

de a adopta o moțiune pentru mutarea 

trupului lui Francisco Franco din 

mormântul său de la memorialul de 

război numit „Valea celor căzuți”, un loc 

de pelerinaj pentru cei de extremă 

dreaptă; invită autoritățile spaniole să 

elimine efectiv toate celelalte simboluri 

sau monumente care glorifică insurecția 

militară, războiul civil și dictatura lui 

Franco și cere ca cele care nu pot fi 

îndepărtate să fie supuse unei necesare 

contextualizări și reinterpretări, pentru a 

putea contribui la sensibilizarea 

publicului și la rememorarea trecutului;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/25 

Amendamentul  25 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. subliniază că violența comisă de 

grupările fasciste în Europa este însoțită 

de o intensificare a măsurilor anti-

democratice, limitări ale drepturilor, 

persecutarea și incriminarea acțiunilor și 

luptelor mișcărilor sociale, sindicatelor și 

forțelor progresiste și democratice;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/26 

Amendamentul  26 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9b. reamintește că ideologia și 

intoleranța fasciste sunt asociate 

întotdeauna cu un atac la adresa 

democrației însăși;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/27 

Amendamentul  27 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. solicită statelor membre să 

transpună și să aplice în mod 

corespunzător Decizia-cadru 

2008/913/JHA a Consiliului privind 

combaterea rasismului și a xenofobiei; 

11. reamintește că Decizia-cadru 

2008/913/JAI a Consiliului privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale 

rasismului și xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal oferă un temei juridic 

pentru impunerea unor sancțiuni 

persoanelor juridice care incită în mod 

public la violență sau la ură împotriva 

unui grup minoritar, precum excluderea 

de la prestații publice, pierderea dreptului 

de a desfășura activități comerciale, 

plasarea sub supraveghere judiciară sau 

emiterea de ordine de lichidare; îndeamnă 

Comisia să introducă acțiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

împotriva statelor membre care nu s-au 

conformat dispozițiilor deciziei; îndeamnă 

statele membre să respecte în continuare 

dispozițiile deciziei Consiliului, să 

combată organizațiile care propagă 

discursuri de incitare la ură și violență în 

spațiile publice și online și să interzică 

efectiv grupurile nefasciste și neonaziste, 

precum și orice altă fundație sau asociație 

care preamărește și glorifică nazismul și 

fascismul, respectând în același timp 

ordinea de drept și jurisdicția națională;  
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23.10.2018 B8-0481/28 

Amendamentul  28 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  11a. solicită adoptarea unor planuri 

naționale de acțiune împotriva 

fascismului, rasismului, xenofobiei și 

altor forme de intoleranță;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/29 

Amendamentul  29 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. încurajează statele membre să 

ofere formare obligatorie persoanelor 

care lucrează în sistemul de 

radiodifuziune publică și în mijloacele de 

informare pentru a le sensibiliza cu 

privire la problemele și discriminarea cu 

care se confruntă victimele grupărilor 

neofasciste și neonaziste;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/30 

Amendamentul  30 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

Intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16b. le solicită statelor membre să 

introducă „programe de dezafiliere” 

naționale pentru a ajuta oamenii să 

părăsească grupările neofasciste și 

neonaziste violente; subliniază că astfel de 

programe nu ar trebui să se limiteze la 

simple intervenții individuale și ar trebui 

să includă sprijin pe termen lung pentru 

persoanele care întâmpină dificultăți în a-

și găsi un loc de muncă, a se muta în alt 

loc și a-și crea rețele sociale noi și sigure;  

Or. en 

 

 


