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Ændringsforslag  21 

Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 g (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3g. glæder sig over den spanske 

kongres' beslutning om at vedtage et 

forslag om at flytte Francisco Franco fra 

hans grav ved krigsmindesmærket, der er 

kendt som De Faldnes Dal og fungerer 

som pilgrimssted for højreekstremister; 

opfordrer de spanske myndigheder til 

effektivt at fjerne alle resterende symboler 

og monumenter, der hylder 

militæropstanden, borgerkrigen og 

Francos diktatur, og anmoder om, at de 

symboler og monumenter, der ikke kan 

fjernes, underkastes den nødvendige 

kontekstualisering og genfortolkning, 

således at de kan bidrage til 

folkeoplysning og øget historisk 

bevidsthed; 

Or. en 
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Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. understreger, at den vold, som 

begås af neofascistiske grupper i Europa, 

ledsages af en forøgelse af 

antidemokratiske foranstaltninger, 

begrænsninger af rettigheder, forfølgelse 

og kriminalisering af sociale bevægelsers, 

fagforeningers og progressive og 

demokratiske kræfters aktioner og kampe; 

Or. en 
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Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. minder om, at den fascistiske 

ideologi og intolerance altid er forbundet 

med et angreb på selve demokratiet; 

Or. en 
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Soraya Post 

for S&D-Gruppen 
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Forslag til beslutning B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. minder om, at Rådets 

rammeafgørelse 2008/913/RIA om 

bekæmpelse af visse former for og 

tilkendegivelser af racisme og fremmedhad 

ved hjælp af straffelovgivningen, hvis frist 

for gennemførelse var november 2010, 
udgør retsgrundlaget for pålægning af 

sanktioner mod personer, der offentligt 

tilskynder til vold eller had mod et 

mindretal; 

15. minder om, at Rådets 

rammeafgørelse 2008/913/RIA om 

bekæmpelse af visse former for og 

tilkendegivelser af racisme og fremmedhad 

ved hjælp af straffelovgivningen udgør 

retsgrundlaget for pålægning af sanktioner 

(såsom udelukkelse fra offentlige ydelser, 

forbud mod at drive virksomhed, 

anbringelse under retsligt tilsyn og 

udstedelse af en likvidationsordre) mod 

personer, der offentligt tilskynder til vold 

eller had mod et mindretal; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at indlede 

traktatbrudssøgsmål mod de 

medlemsstater, der ikke har overholdt 

afgørelsens bestemmelser; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at sikre, 

at de overholder bestemmelserne i 

afgørelsen og hindrer organisationer i at 

sprede hadefuld tale og vold på offentlige 

steder og online og effektivt forbyder 

neofascistiske og nynazistiske grupper og 

enhver anden fond eller sammenslutning, 

der ophøjer og glorificerer nazisme og 

fascisme, under overholdelse af den 

nationale retsorden og den nationale 

kompetence på dette område; 
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Soraya Post 

for S&D-Gruppen 

Ana Miranda 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. opfordrer til, at der udarbejdes 

nationale handlingsplaner mod fascisme, 

racisme, fremmedhad og andre former for 

intolerance; 

Or. en 

 

 


