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23.10.2018 B8-0481/2018/1 

Ændringsforslag  1 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at det af 2017-

rapporten om beskyttelse af forfatningen 

(kendsgerninger og tendenser) fra den 

tyske nationale efterretningstjeneste, 

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), 

fremgår, at der i Tyskland i 2017 blev 

begået 1 054 højreekstremistiske 

voldshandlinger; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/2 

Ændringsforslag  2 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ja. der henviser til, at Jo Cox, der var 

medlem af det britiske parlament, den 

16. juni 2016 blev brutalt myrdet i Birstall 

(Det Forenede Kongerige) af en person 

med højreekstremistiske holdninger, som 

den 23. november 2016 blev fundet 

skyldig i mordet og idømt en livstidsdom; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/3 

Ændringsforslag  3 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jb. der henviser til, at fem afværgede, 

mislykkede eller gennemførte 

terrorangreb, som blev tilskrevet 

højreekstremistiske personer, blev 

indberettet til Europol af Det Forenede 

Kongerige i 2017; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/4 

Ændringsforslag  4 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jc. der henviser til, at retssagen mod 

det nynazistiske parti, Gyldent Daggry, på 

baggrund af anklager om, at der er tale 

om en kriminel organisation, og anklager 

om mordet på Pavlos Fyssas og andre 

forbrydelser, herunder drabsforsøg, stadig 

er i gang i Grækenland; 

Or. en 



 

AM\1166981DA.docx  PE624.172v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

23.10.2018 B8-0481/2018/5 

Ændringsforslag  5 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jd. der henviser til, at LGBTQI-

aktivisten Zak Kostopoulos den 

21. september 2018 brutalt blev myrdet 

midt i Athen; der henviser til, at en af de 

anklagede angiveligt er forbundet med 

højreekstremistiske styrker; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/6 

Ændringsforslag  6 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J e (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Je. der henviser til, at en italiensk 

mand er blevet idømt 12 års fængsel for at 

have skudt og såret seks afrikanske 

migranter i et racistisk motiveret angreb i 

den italienske by Macerata; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/7 

Ændringsforslag  7 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J f (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jf. der henviser til, at militante 

aktivister fra det neofascistiske parti 

CasaPound den 21. september 2018 

overfaldt en gruppe aktivister, herunder 

Eleonora Forenza, medlem af Europa-

Parlamentet, og hendes assistent, Antonio 

Perillo, som har lidt alvorlige skader, efter 

en antifascistisk og antiracistisk 

demonstration i Bari, Italien; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/8 

Ændringsforslag  8 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J g (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jg. der henviser til, at syv medlemmer 

af et højreekstremistisk "privat 

vagtværn", der blev arresteret i Chemnitz 

i midten af september 2018 for at forstyrre 

den offentlige orden, for nylig er blevet 

anklaget på grund af en mistanke om, at 

de var i færd med at etablere en 

terrororganisation under navnet 

Revolution Chemnitz; der henviser til, at 

efterforskerne ifølge den føderale 

anklagemyndighed har udvidet 

anklagerne fra kriminelle handlinger til 

terrorhandlinger efter at have 

gennemgået gruppens interne 

kommunikation; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/9 

Ændringsforslag  9 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J h (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jh. der henviser til, at fem medlemmer 

af bevægelsen Génération Identitaire den 

7. december 2017 blev dømt for 

tilskyndelse til racehad og religiøst had; 

der henviser til, at enkeltpersoner med 

tilknytning til højreekstremistiske 

grupper, herunder Action française, 

planlagde et terrorangreb mod en række 

franske politikere og moskéer under 

præsidentvalget i 2017; der henviser til, at 

ti medlemmer af den højreekstremistiske 

gruppe Action des Forces Opérationnelles 

(AFO) den 24. juni 2018 blev arresteret 

for at planlægge en række angreb, der var 

rettet mod medlemmer af det muslimske 

samfund; der henviser til, at to tidligere 

skinheads den 14. september 2018 blev 

kendt skyldig i mordet på Clément Méric, 

en ung studerende og antifascistisk 

aktivist, der blev dræbt i juni 2013; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/2018/10 

Ændringsforslag  10 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0481/2018/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

for PPE-Gruppen 

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Betragtning J i (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ji. der henviser til, at 12 medlemmer 

af den nynazistiske organisation Hogar 

Social Madrid i Spanien i øjeblikket er 

genstand for efterforskning for 

tilskyndelse til had; der henviser til, at 

medlemmer af de spanske fascistiske 

grupper Falange, Alianza Nacional og 

Democracia Nacional blev arresteret og 

dømt af højesteret i Spanien, efter at de 

havde angrebet kulturcentret Blanquerna 

i Madrid under fejringen af Cataloniens 

nationaldag i 2013; der henviser til, at 

den antiracistiske NGO SOS Racismo i 

2016 dokumenterede 309 tilfælde af 

fremmedfjendske voldshandlinger; der 

henviser til, at formanden for denne 

organisation modtog dødstrusler efter at 

have indberettet disse tilfælde og fordømt 

manglen på effektive mekanismer til at 

melde disse forbrydelser; 

Or. en 
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