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23.10.2018 B8-0483/21 

Tarkistus  21 

Soraya Post 

S&D-ryhmän puolesta 

Ana Miranda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa 

Päätöslauselmaesitys 

3 g kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 g. suhtautuu myönteisesti Espanjan 

parlamentin päätökseen hyväksyä esitys 

siirtää Francisco Franco Kaatuneiden 

laaksona tunnetussa sotamuistomerkissä 

sijaitsevasta haudastaan, josta oli tullut 

äärioikeiston pyhiinvaelluskohde; 

kehottaa Espanjan viranomaisia 

poistamaan käytännössä kaikki jäljellä 

olevat asevoimien kapinaa, kansalaissotaa 

ja Francon diktatuuria ylistävät symbolit 

ja muistomerkit ja pyytää, että ne, joita ei 

voida poistaa, asetetaan oikeaan 

asiayhteyteen ja tulkitaan uudelleen, jotta 

niillä voidaan myötävaikuttaa 

kansalaisten tietoisuuteen menneisyydestä 

ja sen muistamiseen; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Tarkistus  22 

Soraya Post 

S&D-ryhmän puolesta 

Ana Miranda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. korostaa, että uusfasististen 

ryhmien Euroopassa harjoittaman 

väkivallan ohella toteutetaan yhä 

enemmän demokratiaa heikentäviä 

toimia, ja oikeuksien rajoituksia ja 

sosiaalisten liikkeiden, ammattiliittojen ja 

edistyksellisten ja demokraattisten 

voimien toiminnan ja pyrkimysten 

vainoamista ja kriminalisoimista esiintyy 

yhä laajemmin; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Tarkistus  23 

Soraya Post 

S&D-ryhmän puolesta 

Ana Miranda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. muistuttaa, että fasistiseen 

ideologiaan ja suvaitsemattomuuteen 

liittyy aina hyökkäys itse demokratiaa 

vastaan; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Tarkistus  24 

Soraya Post 

S&D-ryhmän puolesta 

Ana Miranda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. muistuttaa, että rasismin ja 

muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 

ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin tehdyssä neuvoston 

puitepäätöksessä 2008/913/YOS, jonka 

täytäntöönpanon määräaika oli 

marraskuussa 2010, määrätään 

oikeusperustasta, jolla määrätään 

seuraamuksia oikeushenkilöille, jotka ovat 

julkisesti yllyttäneet väkivaltaan tai vihaan 

vähemmistöryhmää kohtaan; 

15. muistuttaa, että rasismin ja 

muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 

ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin tehdyssä neuvoston 

puitepäätöksessä 2008/913/YOS 

määrätään oikeusperustasta, jolla 

määrätään seuraamuksia (esimerkiksi 

julkisten etuuksien epääminen, 

kaupallisen toiminnan harjoittamisen 

kieltäminen, tuomioistuimen valvontaan 

asettaminen sekä tuomioistuimen 

purkamismääräys) oikeushenkilöille, jotka 

ovat julkisesti yllyttäneet väkivaltaan tai 

vihaan vähemmistöryhmää kohtaan; 

kehottaa komissiota käynnistämään 

rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita 

vastaan, jotka eivät ole noudattaneet 

tämän päätöksen säännöksiä; kehottaa 

jäsenvaltioita huolehtimaan kansallista 

oikeusjärjestystään ja tuomiovaltaansa 

noudattaen siitä, että ne noudattavat 

päätöksen säännöksiä, torjumaan 

vihapuhetta ja väkivaltaa julkisissa 

tiloissa levittäviä ja siihen verkossa 

yllyttäviä järjestöjä sekä tosiasiallisesti 

kieltämään uusfasistiset ja 

uusnatsiryhmät ja muut säätiöt ja 
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yhdistykset, jotka ylistävät ja ihannoivat 

natsismia ja fasismia; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Tarkistus  25 

Soraya Post 

S&D-ryhmän puolesta 

Ana Miranda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. kehottaa laatimaan kansallisia 

toimintasuunnitelmia fasismin, rasismin, 

muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden 

muiden muotojen torjumiseksi; 

Or. en 

 

 


