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23.10.2018 B8-0483/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže 16. júna 2016 bola Jo Cox, 

poslankyňa parlamentu Spojeného 

kráľovstva, brutálne zavraždená v 

Birstale v Spojenom kráľovstve; 

K. keďže 16. júna 2016 bola v meste 

Birstall v Spojenom kráľovstve brutálne 

zavraždená poslankyňa britského 

parlamentu Jo Cox osobou zastávajúcou 

krajne pravicové názory, ktorá bola 23. 

novembra 2016 uznaná vinnou z jej 

vraždy a odsúdená na doživotný trest 

odňatia slobody; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže Spojené kráľovstvo v roku 

2017 nahlásilo Europolu päť zmarených, 

nevydarených alebo nedokončených 

teroristických útokov, za ktoré boli 

zodpovedné osoby s krajne pravicovými 

názormi; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže 21. septembra 2018 bola po 

protifašistickej demonštrácii v talianskom 

Bari napadnutá poslankyňa Európskeho 

parlamentu Eleonora Forenza a jej 

asistent Antonio Perillo; 

N. keďže 21. septembra 2018 militanti 

neofašistickej strany CasaPound zaútočili 

na skupinu aktivistov vrátane poslankyne 

EP Eleonory Forenzovej a jej asistenta 

Antonia Perilla, ktorí utrpeli vážne 

zranenia po antifašistickej a 

protirasistickej demonštrácii v talianskom 

meste Bari; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Na. keďže súdne konanie proti 

neonacistickej strane Zlatý úsvit, ktorá 

bola obvinená z toho, že je organizovanou 

zločineckou skupinou, a za vraždu 

Pavlosa Fyssasa, ako aj za iné trestné činy 

vrátane pokusu o vraždu, v Grécku ešte 

stále prebieha; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Nb. keďže 21. septembra 2018 bol v 

centre Atén brutálne zavraždený LGBTQI 

aktivista Zak Kostopoulos; keďže jeden z 

obvinených je údajne spojený s krajne 

pravicovými silami; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Nc. keďže taliansky štátny príslušník 

bol odsúdený na 12 rokov odňatia slobody 

za streľbu, pri ktorej boli zranení šiesti 

africkí migranti pri rasovo motivovanom 

útoku v stredotalianskom meste 

Macerata; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Nd. keďže sedem členov krajne 

pravicovej skupiny občianskej domobrany 

zatknutých v polovici septembra 2018 v 

Chemnitzi za narúšanie pokoja bolo 

nedávno predvolaných kvôli podozreniu 

zo založenia teroristickej organizácie, 

ktorá sa nazýva Revolúcia Chemnitz; 

keďže podľa štátnych federálnych 

prokurátorov vyšetrovatelia po 

preskúmaní internej komunikácie členov 

prekvalifikovali obvinenia z trestnej 

činnosti na terorizmus; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N e (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ne. keďže vo Francúzsku 7. decembra 

2017 odsúdili piatich členov hnutia 

Generation Identitaire za podnecovanie k 

rasovej a náboženskej nenávisti; keďže 

jednotlivci spojení s krajne pravicovými 

skupinami vrátane Action Française 

plánovali teroristický útok proti 

niekoľkým francúzskym politikom a 

mešitám počas prezidentských volieb v 

roku 2017; keďže 24. júna 2018 bolo 

zatknutých 10 členov krajne pravicovej 

skupiny Action des Forces 

Opérationnelles (AFO) za plánovanie 

série útokov zameraných proti členom 

moslimskej komunity; keďže 14. 

septembra 2018 boli dvaja bývalí členovia 

hnutia skinhead uznaní vinnými z vraždy 

Clémenta Mérica, mladého študenta a 

antifašistického aktivistu, ktorý bol zabitý 

v júni 2013; 

  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pa. keďže v Španielsku je 12 členov 

neonacistickej organizácie Hogar Social 

Madrid v súčasnosti predmetom 

vyšetrovania v súvislosti s podnecovaním 

k nenávisti; keďže členovia španielskych 

fašistických skupín Falange, Alianza 

Nacional a Democracia Nacional boli 

zatknutí a odsúdení Najvyšším súdom v 

Španielsku po útoku na kultúrne stredisko 

Blanquerna v Madride počas osláv 

národného dňa Katalánska v roku 2013; 

keďže v roku 2016 antifašistická 

mimovládna organizácia SOS Racismo 

zdokumentovala 309 prípadov 

xenofóbneho násilia; keďže predsedovi 

tejto organizácie sa vyhrážali smrťou 

potom, čo nahlásil tieto prípady a odsúdil 

nedostatok účinných mechanizmov na 

zastavenie týchto trestných činov; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

o náraste neofašistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pb. keďže Nadácia Francisca Franca, 

ktorá glorifikuje diktatúru a jej trestné 

činy, ako aj rodinu Franca, obvinila 19 

osôb zo spáchania viacerých trestných 

činov, ktoré by mohli viesť k odňatiu 

slobody v trvaní 13 rokov, za pokojný a 

symbolický akt, ktorým bolo spustenie 

dvoch veľkých transparentov z kaštieľa 

Pazo de Meirás s výzvou, aby verejné 

orgány zasiahli a vrátili tento majetok 

späť galícijskému ľudu; 

Or. en 

 

 


