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23.10.2018 B8-0483/1 

Amendement  1 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat Jo Cox, lid van 

het parlement van het VK, op 16 juni 2016 

op wrede wijze vermoord is in het Britse 

Birstall; 

K. overwegende dat het Britse 

parlementslid Jo Cox op 16 juni 2016 op 

brute wijze in Birstall (Verenigd 

Koninkrijk) werd vermoord door een man 

met ultrarechtse ideeën, en dat deze man 

op 23 november 2016 schuldig werd 

bevonden aan de moord en werd 

veroordeeld tot een levenslange 

gevangenisstraf; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.10.2018 B8-0483/2 

Amendement  2 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat het VK in 2017 

bij Europol melding heeft gemaakt van 

vijf verijdelde, mislukte of geslaagde 

terroristische aanslagen die werden 

toegeschreven aan ultrarechtse daders; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/3 

Amendement  3 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat Eleonora 

Forenza, lid van het Parlement, en haar 

medewerker Antonio Perillo op 21 

september 2018 aangevallen werden na 

een antifascistische demonstratie in Bari, 

Italië; 

N. overwegende dat militanten van de 

neofascistische CasaPound op 

21 september 2018 na een antifascistische 

demonstratie in Bari, Italië, een groep 

activisten hebben aangevallen, onder wie 

Europarlementariër Eleonora Forenza en 

haar assistent Antonio Perillo, die daarbij 

ernstige verwondingen opliepen; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/4 

Amendement  4 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N bis. overwegende dat in Griekenland 

de rechtszaak tegen de neonazistische 

Gouden Dageraad, die ervan wordt 

beschuldigd een criminele organisatie te 

zijn en die naast andere misdrijven wordt 

beschuldigd van de moord op Pavlos 

Fyssas, nog steeds loopt; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Amendement  5 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N ter. overwegende dat de LGBTQI-

activist Zak Kostopoulos op 21 september 

2018 op brute wijze werd vermoord in het 

centrum van Athene; overwegende dat 

een van de verdachten naar verluidt in 

verband wordt gebracht met 

extreemrechtse groeperingen; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Amendement  6 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N quater. overwegende dat een 

Italiaanse man tot 12 jaar gevangenisstraf 

is veroordeeld wegens het beschieten en 

verwonden van zes Afrikaanse migranten 

tijdens een door racistische motieven 

ingegeven aanslag in de stad Macerata in 

het midden van Italië; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Amendement  7 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N quinquies. overwegende dat zeven 

leden van een ultrarechtse "burgerwacht" 

die half september 2018 in Chemnitz 

werden gearresteerd wegens het verstoren 

van de vrede onlangs in staat van 

beschuldiging zijn gesteld op verdenking 

van het vormen van een terroristische 

organisatie die zichzelf Revolution 

Chemnitz noemt; overwegende dat 

volgens federale openbaar aanklagers 

rechercheurs de aanklacht hebben 

verzwaard van crimineel naar 

terroristisch na het bekijken van de 

interne communicatie van de groepering; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Amendement  8 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging N sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  N sexies. overwegende dat in 

Frankrijk op 7 december 2017 vijf leden 

van de beweging Génération Identitaire 

werden veroordeeld wegens aanzetten tot 

godsdienst- en rassenhaat; overwegende 

dat personen die banden onderhouden 

met ultrarechtse groeperingen, zoals 

Action Française, voorbereidingen troffen 

om tijdens de presidentsverkiezingen in 

2017 een terroristische aanslag op een 

aantal Franse politici en moskeeën te 

plegen; overwegende dat op 24 juni 2018 

10 leden van de ultrarechtse groep Action 

des Forces Opérationnelles (AFO) zijn 

gearresteerd wegen het voorbereiden van 

een reeks aanslagen op leden van de 

moslimgemeenschap; overwegende dat op 

14 september 2018 twee voormalige 

skinheads schuldig zijn bevonden aan de 

moord op Clément Méric, een jonge 

student en antifascistische activist die in 

juni 2013 werd vermoord; 

  

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.10.2018 B8-0483/9 

Amendement  9 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  P bis. overwegende dat in Spanje 

momenteel een onderzoek loopt naar 12 

leden van de neonazistische organisatie 

Hogar Social Madrid wegens het 

aanzetten tot haat; overwegende dat leden 

van de Spaanse fascistische groeperingen 

Falange, Alianza Nacional en 

Democracia Nacional zijn gearresteerd en 

door het hooggerechtshof van Spanje zijn 

veroordeeld voor de aanval op het 

culturele centrum Blanquerna in Madrid 

tijdens feestelijkheden voor de nationale 

feestdag van Catalonië in 2013; 

overwegende dat de antiracistische ngo 

SOS Racismo in 2016 309 gevallen van 

xenofoob geweld heeft gedocumenteerd; 

overwegende dat de voorzitter van deze 

organisaties doodsbedreigingen ontving 

nadat hij deze gevallen bekendmaakte, en 

dat hij zich kritisch heeft uitgelaten over 

het ontbreken van een doeltreffend 

mechanisme om dergelijke misdaden aan 

de kaak te stellen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.10.2018 B8-0483/10 

Amendement  10 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Overweging P ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  P ter. overwegende dat de Francisco 

Franco-stichting, een instelling die een 

dictatoriaal regime en zijn misdaden 

verheerlijkt, en de familie Franco 

19 personen hebben beschuldigd van 

diverse misdrijven waarvoor zij tot 13 jaar 

gevangenisstraf zouden kunnen krijgen, 

vanwege hun betrokkenheid bij een 

vreedzame en symbolische actie, waarbij 

zij twee grote spandoeken van het 

herenhuis Pazo de Meirás naar beneden 

lieten zakken om de overheidsautoriteiten 

op te roepen dit pand terug te geven aan 

de bevolking van Galicië; 

Or. en 

 

 


