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23.10.2018 B8-0483/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pc. keďže neonacistické Severské 

hnutie odporu (NMR) pravidelne 

organizuje zhromaždenia po celej 

Škandinávii, na ktorých jeho členovia 

skandujú slogany a mávajú bielo-

zelenými vlajkami organizácie; keďže 

niekoľko členov NMR bolo odsúdených 

za násilné útoky na civilné obyvateľstvo a 

políciu; keďže početné podpaľačské útoky 

na záchytné centrá pre utečencov viedli 

švédsku vládu v roku 2015 k tomu, aby 

utajila umiestnenie budov určených na 

ubytovanie utečencov;  

Or. en 



 

AM\1167019SK.docx  PE624.174v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

23.10.2018 B8-0483/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pd. keďže každý rok 16. marca sa 

tisíce ľudí zhromažďuje v Rige pri 

príležitosti lotyšského Dňa legionárov na 

počesť Lotyšov, ktorí slúžili vo Waffen-

SS;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P e (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pe. keďže od začiatku roku 2018 C14 

a iné krajne pravicové skupiny na 

Ukrajine, ako napríklad národné milície 

spojené s bataliónom Azov, Pravý sektor, 

Karpatská Sič a iné, niekoľkokrát 

zaútočili na rómske skupiny, ako aj na 

antifašistické pochody, zasadnutia 

mestskej rady, podujatie organizované 

Amnesty International, umelecké výstavy, 

podujatia LGBTQI komunity a 

environmentálnych aktivistov;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. je obzvlášť znepokojený tým, že 

neofašistické násilie ovplyvňuje 

spoločnosť ako celok a zameriava sa na 

konkrétne menšiny, ako sú napríklad čierni 

Európania/osoby afrického pôvodu, Židia, 

moslimovia, Rómovia, štátni príslušníci 

tretích krajín, LGBTI osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím; 

3.  je obzvlášť znepokojený tým, že 

neofašistické násilie ovplyvňuje 

spoločnosť ako celok a zameriava sa na 

konkrétne menšiny, ako sú napríklad čierni 

Európania/osoby afrického pôvodu, Židia, 

moslimovia, Rómovia, štátni príslušníci 

tretích krajín, LGBTI osoby a osoby so 

zdravotným postihnutím, bezdomovci a 

feministky; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. pripomína strašné dôsledky 

nacizmu a fašizmu v Európe;  

Or. en 



 

<PathFdR>AM\1167019SK.docx</PathFdR>  PE<NoPE>624.174</NoPE><Version>v01-

00</Version> 

 

23.10.2018 B8-0483/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. vyzýva členské štáty, aby zvážili 

odňatie všetkých oficiálnych vyznamenaní 

udelených neofašistom;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3c. dôrazne odsudzuje útok 

fašistických oddielov CasaPound na 

poslankyňu EP Eleonoru Forenzovú, jej 

asistenta Antonia Perilla a iných, ktorí sa 

zúčastnili protifašistickej a protirasistickej 

demonštrácie v talianskom Bari 21. 

septembra 2018;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3d. žiada, aby grécka polícia v plnej 

miere vyšetrila vraždu Zaka Kostopoulosa 

a zlé zaobchádzanie s ním tak, aby boli 

všetci páchatelia postavení pred súd, a to 

bez ohľadu na to, či ide o civilistov alebo 

príslušníkov polície; naliehavo vyzýva 

grécke úrady, aby bezodkladne prijali 

všetky potrebné opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby príslušníci polície vždy 

dodržiavali zákon;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3e. víta rozhodnutie fínskeho súdu 

zakázať Severské hnutie odporu;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3f. víta skutočnosť, že nemecká 

Spolková rada požiadala nemecký 

najvyšší súd, aby zakázal financovanie 

krajne pravicovej Národnej demokratickej 

strany;  

Or. en 

 

 


