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Muudatusettepanek  21 

Soraya Post 

fraktsiooni S&D nimel 

Ana Miranda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

fraktsiooni ALDE nimel 

neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 g (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 g. tunneb heameelt selle üle, et 

Hispaania Saadikute Kongress otsustas 

vastu võtta ettepaneku viia Francisco 

Franco põrm mujale tema hauast nn 

Langenute Oru sõjamälestusmärgi juures, 

mis on paremäärmuslaste jaoks püha 

koht; palub, et Hispaania ametiasutused 

eemaldaksid ka tegelikkuses kõik 

järelejäänud sümbolid või monumendid, 

millega ülistatakse sõjaväelist ülestõusu, 

kodusõda ja Franco diktatuuri, ning 

nõuab, et need, mida ei ole võimalik 

eemaldada, paigutataks vajalikku 

konteksti ja nende tähendust tõlgendataks 

uuesti, et need suurendaksid üldsuse 

teadlikkust ja toetaksid 

minevikusündmuste mäletamist; 

Or. en 
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Soraya Post 

fraktsiooni S&D nimel 

Ana Miranda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

fraktsiooni ALDE nimel 

neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. rõhutab, et neofašistlike 

rühmituste toime pandud vägivallaga 

Euroopas kaasneb ebademokraatlike 

meetmete kasv, õiguste piiramine, 

sotsiaalsete liikumiste, ametiühingute 

ning edumeelsete ja demokraatlike 

jõudude tagakiusamine ning nende 

tegevuse ja jõupingutuste 

kriminaliseerimine; 

Or. en 
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Soraya Post 

fraktsiooni S&D nimel 

Ana Miranda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

fraktsiooni ALDE nimel 

neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 b. tuletab meelde, et fašistlik 

ideoloogia ja sallimatus on alati seotud 

rünnakuga demokraatia vastu; 

Or. en 
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Soraya Post 

fraktsiooni S&D nimel 

Ana Miranda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

fraktsiooni ALDE nimel 

neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. tuletab meelde, et nõukogu 

raamotsusega 2008/913/JSK teatud 

rassismi ja ksenofoobia vormide ja 

ilmingute vastu võitlemise kohta 

kriminaalõiguse vahenditega, mille 

rakendamise tähtaeg oli november 2010, 

nähakse ette õiguslik alus karistuste 

määramiseks juriidilistele isikutele 

vägivallale või vihkamisele avaliku 

kihutamise eest vähemusrühma vastu; 

15. tuletab meelde, et nõukogu 

raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja 

ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu 

võitlemise kohta kriminaalõiguse 

vahenditega on õiguslik alus karistuste 

kohaldamiseks (näiteks riiklike hüvitiste 

saamise õigusest ilmajätmine, äritegevuse 

keeld, kohtuliku järelevalve alla võtmine, 

sundlõpetamine) juriidiliste isikute suhtes, 

kes avalikult õhutavad vägivalda või 

vihkamist vähemusrühma vastu; nõuab 

tungivalt, et komisjon algataks 

rikkumismenetlused nende liikmesriikide 

suhtes, kes ei ole nõukogu raamotsuse 

sätteid järginud; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid tagaksid nõukogu 

raamotsuse järgimise, et astuda vastu 

organisatsioonidele, kes levitavad 

avalikus ruumis ja internetis vihakõnet ja 

vägivalda, ja keelustaksid otsustavalt kõik 

natsismi ja fašismi kiitvad ja ülistavad 

neofašistlikud ja neonatslikud rühmitused 

ning muud sihtasutused või ühendused, 

austades seejuures riigi õiguskorda ja 

kohtupädevust; 

Or. en 
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Soraya Post 

fraktsiooni S&D nimel 

Ana Miranda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

fraktsiooni ALDE nimel 

neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. kutsub üles riiklike tegevuskavade 

koostamisele fašismi, rassismi, 

ksenofoobia ja muude sallimatuse 

vormide vastu; 

Or. en 

 

 


