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23.10.2018 B8-0483/1 

Pozměňovací návrh  1 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že dne 16. června 

2016 byla v Birstallu ve Spojeném 

království brutálně zavražděna členka 

britského parlamentu Jo Cox; 

K. vzhledem k tomu, že dne 16. června 

2016 byla v Birstallu ve Spojeném 

království brutálně zavražděna poslankyně 

britského parlamentu Jo Coxová, a to 

člověkem krajně pravicového smýšlení, 

který byl dne 23. listopadu shledán 

vinným z její vraždy a odsouzen 

k doživotnímu vězení; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/2 

Amendment  2 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ka. vzhledem k tomu, že Spojené 

království v roce 2017 Europolu nahlásilo 

pět zmařených, neúspěšných či 

dokončených teroristických útoků 

přisuzovaných příslušníkům krajní 

pravice; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/3 

Amendment  3 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že dne 21. září 

2018 došlo k napadení poslankyně 

Evropského parlamentu Eleonory Forenzy 

a jejího asistenta Antonia Perilla po 

protifašistické demonstraci v Bari v Itálii; 

N. vzhledem k tomu, že dne 21. září 

2018 ozbrojenci z neofašistické strany 

CasaPound po protifašistické 

a protirasistické demonstraci v italském 

Bari zaútočili na skupinu aktivistů, mezi 

nimiž byla poslankyně Evropského 

parlamentu Eleonora Forenzová a její 

asistent Antonio Perillo, který utrpěl 

vážná zranění; 

Or. en 



 

AM\1167011CS.docx  PE624.174v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23.10.2018 B8-0483/4 

Amendment  4 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Na. vzhledem k tomu, že v Řecku stále 

probíhá soudní řízení s neonacistickou 

stranou Zlatý úsvit obžalovanou z toho, že 

se jedná o zločinné spolčení, a, kromě 

dalších trestných činů zahrnujících 

i pokus o vraždu, i z vraždy Pavlose 

Fyssase; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Amendment  5 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Nb. vzhledem k tomu, že dne 21. září 

2018 byl v centru Atén brutálně zavražděn 

LGBTQI aktivista Zak Kostopoulos; 

vzhledem k tomu, že jeden z obviněných je 

údajně napojen na extrémní pravici; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Amendment  6 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Nc. vzhledem k tomu, že byl ke 12 

letům odnětí svobody odsouzen italský 

občan, který postřelil a zranil šest 

afrických migrantů v rasově motivovaném 

útoku ve středoitalském městě Macerata; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Amendment  7 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Nd. vzhledem k tomu, že sedm členů 

krajně pravicové skupiny „domobrany“ 

zatčených polovině září 2018 pro rušení 

veřejného pořádku bylo nedávno 

obviněno  z vytvoření teroristické 

organizace, která si říká Revolution 

Chemnitz; vzhledem k tomu, že podle 

federálních státních zástupců po 

přezkoumání interní komunikace skupiny 

vyšetřovatelé překvalifikovali obvinění 

z trestného činu na čin teroristický; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Amendment  8 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ne. vzhledem k tomu, že ve Francii 

bylo dne 7. prosince 2017 pět příslušníků 

hnutí Génération Identitaire obviněno 

z podněcování k rasové a náboženské 

nenávisti; vzhledem k tomu, že jednotlivci 

napojení na krajně pravicové skupiny, 

včetně Action Française, plánovali 

teroristický útok na řadu francouzských 

politiků a mešit během prezidentských 

voleb v roce 2017; vzhledem k tomu, že 

dne 24. června 2018 bylo zatčeno 10 členů 

krajně pravicové skupiny Action des 

Forces Opérationnelles (AFO) kvůli 

plánování série útoků na členy muslimské 

komunity; vzhledem k tomu, že dne 

14. září 2018 byli dva bývalí skinheadi 

shledáni vinnými z vraždy Clémenta 

Mérica, mladého studenta a aktivisty proti 

fašismu, který byl zavražděn v červnu 

2013; 

  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/9 

Amendment  9 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Pa. vzhledem k tomu, že ve Španělsku 

je v současné době vyšetřováno 12 členů 

neonacistické organizace Hogar Social 

Madrid pro podněcování k nenávisti; 

vzhledem k tomu, že členové španělských 

fašistických skupin Falange, Alianza 

Nacional a Democracia Nacional byli 

zatčeni a španělským Nejvyšším soudem 

odsouzeni za útok na kulturní středisko 

Blanquerna v Madridu během oslav 

národního dne Katalánska v roce 2013; 

vzhledem k tomu, že protirasistická 

nevládní organizace SOS Racismo v roce 

2016 zdokumentovala 309 případů 

xenofobního násilí; vzhledem k tomu, že 

řediteli této organizace bylo po oznámení 

těchto případů vyhrožováno smrtí a že 

tento odsoudil nedostatek účinných 

mechanismů pro nahlášení těchto 

trestných činů; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/10 

Amendment  10 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o nárůstu neofašistického násilí v Evropě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Pb. vzhledem k tomu, že nadace 

Fundación Nacional Francisco Franco, 

která oslavuje diktátorský režim a jeho 

zločiny, a rodina Franciska Franca 

obvinily 19 osob z několika trestných činů, 

které by mohly vést až k 13 letům odnětí 

svobody, v návaznosti na poklidnou 

a symbolickou akci, která zahrnovala 

rozvinutí dvou velkých transparentů 

z rezidence Pazo de Meirás vyzývajících 

veřejné orgány, aby zasáhly a navrátily 

tuto nemovitost obyvatelům Galicie; 

Or. en 

 

 


