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23.10.2018 B8-0481/21 

Predlog spremembe  21 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3d. zahteva, naj grška policija izvede 

celovito preiskavo umora Zaka 

Kostopulosa in grdega ravnanja z njim, 

tako da bo proti vsem odgovornim uveden 

sodni postopek, pa naj gre za civiliste ali 

policiste; poziva grške organe, naj takoj 

sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi 

bodo zagotovili, da bodo policisti vedno 

ravnali v skladu z zakonom;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/22 

Predlog spremembe  22 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3e. pozdravlja sklep sodišča na 

Finskem o prepovedi Nordijskega 

odporniškega gibanja;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/23 

Predlog spremembe  23 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3f. pozdravlja dejstvo, da je nemški 

zvezni svet predlagal zveznemu ustavnemu 

sodišču, naj prepove financiranje 

skrajnodesničarske Nacionalne 

demokratične stranke;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/24 

Predlog spremembe  24 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 g (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3g. pozdravlja odločitev španskega 

kongresa o sprejetju predloga o prekopu 

Francisca Franca iz grobnice pri 

vojaškem spomeniku Dolina padlih, 

kamor romajo skrajni desničarji; poziva 

španske organe, naj odstranijo vse 

preostale simbole ali spomenike, ki 

poveličujejo vojaško vstajo, državljansko 

vojno in Francovo diktaturo, ter zahteva, 

naj tiste spomenike, ki jih ni mogoče 

odstraniti, tako kontekstualizirajo in 

ponovno razložijo, da bodo lahko 

prispevali k ozaveščanju javnosti in 

spominu na preteklost;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/25 

Predlog spremembe  25 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. poudarja, da nasilje, ki ga izvajajo 

neofašistične skupine v Evropi, spremlja 

porast protidemokratičnih ukrepov, 

omejevanje pravic, preganjanje ter 

kriminalizacija dejavnosti in boja 

socialnih gibanj, sindikatov ter naprednih 

in demokratičnih sil;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/26 

Predlog spremembe  26 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9b. opozarja, da sta fašistična 

ideologija in nestrpnost vedno povezani z 

napadom na demokracijo;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/27 

Predlog spremembe  27 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva države članice, naj ustrezno 

izvedejo in uveljavijo okvirni sklep Sveta 

2008/913/PNZ o boju proti rasizmu in 

ksenofobiji; 

11. opozarja, da Okvirni sklep Sveta 

2008/913/PNZ o boju proti nekaterim 

oblikami in izrazom rasizma in 

ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi 

določa pravno podlago za nalaganje kazni 

(kot je izključitev iz državnih ugodnosti, 

prepoved opravljanja poslovnih 

dejavnosti, uvedba sodnega nadzora in 

izdaja naloga za likvidacijo) pravnim 

osebam, ki javno spodbujajo nasilje ali 

sovraštvo proti manjšinski skupini; poziva 

Komisijo, naj začne postopek za 

ugotavljanje kršitev proti državam 

članicam, ki se niso uskladile z določbami 

sklepa; poziva države članice, naj 

poskrbijo za spoštovanje določb sklepa, 

naj se borijo proti organizacijam, ki širijo 

sovražni govor in nasilje v javnih 

prostorih in na spletu, ter naj dejansko 

prepovedo neofašistične in neonacistične 

skupine ter vse druge ustanove ali 

združenja, ki slavijo in poveličujejo 

nacizem in fašizem, pri čemer je treba 

spoštovati nacionalni pravni red in 

pristojnosti;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/28 

Predlog spremembe  28 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  11a. poziva k nacionalnim akcijskim 

načrtom proti fašizmu, rasizmu, 

ksenofobiji in drugim oblikam 

nestrpnosti;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/29 

Predlog spremembe  29 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. spodbuja države članice, naj 

zagotovijo obvezno usposabljanje za 

osebe, zaposlene na področju javne 

radiotelevizije in v medijih, da bi se 

seznanile z izzivi in diskriminacijo, s 

katerimi se soočajo žrtve neofašističnih in 

neonacističnih skupin;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/30 

Predlog spremembe  30 

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 

Porast neofašističnega nasilja v Evropi 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16b. poziva države članice, naj 

vzpostavijo nacionalne „programe 

izstopa“ za pomoč posameznikom pri 

zapuščanju nasilnih neofašističnih in 

neonacističnih skupin; poudarja, da bi 

morali ti programi bistveno presegati 

posamična posredovanja in bi morali 

vključevati dolgoročno podporo za osebe, 

ki imajo težave pri iskanju zaposlitve, 

preselitvi ter oblikovanju novih in varnih 

družbenih mrež;  

Or. en 

 

 


