
 

AM\1167021LT.docx  PE624.174v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

23.10.2018 B8-0483/21 

Pakeitimas 21 

Soraya Post 

S&D frakcijos vardu 

Ana Miranda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 g dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3g. palankiai vertina Ispanijos 

Kongreso sprendimą patvirtinti pasiūlymą 

perkelti Francisco Franco palaikus iš 

kapo kariniame memoriale, žinomo 

„Valle de los Caidos“ pavadinimu, kuris 

buvo tapęs kraštutinių dešiniųjų 

piligriminių kelionių vieta; ragina 

Ispanijos valdžios institucijas iš esmės 

pašalinti visus likusius simbolius ar 

paminklus, šlovinančius karinį 

perversmą, pilietinį karą ir Franko 

diktatūrą, ir prašo, kad prieš tų simbolių 

ar paminklų, kurie negali būti pašalinti, 

būtų pateiktas platesnis kontekstas ir 

nauja interpretacija, kad tai jie galėtų 

prisidėti prie visuomenės informuotumo ir 

praeities atminimo; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Pakeitimas 22 

Soraya Post 

S&D frakcijos vardu 

Ana Miranda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. pabrėžia, kad Europos 

neofašistinių grupuočių smurtavimas yra 

lydimas antidemokratinių priemonių, 

teisių ribojimo, persekiojimo ir taip pat 

socialinių judėjimų, profesinių sąjungų, 

pažangių ir demokratinių jėgų veiklos ir 

kovų persekiojimo ir kriminalizavimo 

stiprėjimo; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Pakeitimas 23 

Soraya Post 

S&D frakcijos vardu 

Ana Miranda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9b. primena, kad fašistinė ideologija ir 

netolerancija visada yra susijusios su 

išpuoliu prieš pačią demokratiją; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Pakeitimas 24 

Soraya Post 

S&D frakcijos vardu 

Ana Miranda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. primena, kad Tarybos pamatiniame 

sprendime 2008/913/JHA dėl kovos su tam 

tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis 

bei apraiškomis baudžiamosios teisės 

priemonėmis, kurio įgyvendinimo 

terminas buvo 2010 m. lapkričio mėn., 

nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo 

remiantis nustatomos sankcijos juridiniams 

asmenims, viešai kurstantiems smurtą ar 

neapykantą prieš mažumos grupę; 

15. primena, kad Tarybos pamatiniame 

sprendime 2008/913/JHA dėl kovos su tam 

tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis 

bei apraiškomis baudžiamosios teisės 

priemonėmis nustatytas teisinis pagrindas, 

kuriuo remiantis nustatomos sankcijos 

(pvz., teisės į valstybės teikiamas lengvatas 

atėmimas, draudimas užsiimti komercine 

veiklą, teisminės priežiūros skyrimas ir 

sprendimo dėl likvidavimo priėmimas) 
juridiniams asmenims, viešai kurstantiems 

smurtą ar neapykantą prieš mažumos 

grupę; ragina Komisiją pradėti pažeidimo 

nagrinėjimo procedūrą prieš tas valstybes 

nares, kurios nesilaiko sprendimo 

nuostatų; primygtinai ragina valstybes 

nares užtikrinti, kad būtų laikomasi 

sprendimo nuostatų, kovoti su 

organizacijomis, kurstančiomis 

neapykantą ir smurtą viešosiose erdvėse ir 

internete ir faktiškai uždrausti 

nefašistines ir neonacistines grupuotes ar 

bet kokius kitus fondus ar asociacijas, 

aukštinančius ir šlovinančius nacizmą ir 

fašizmą, laikantis nacionalinės teisės 

tvarkos ir jurisdikcijos; 



 

AM\1167021LT.docx  PE624.174v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Pakeitimas 25 

Soraya Post 

S&D frakcijos vardu 

Ana Miranda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. ragina parengti nacionalinius 

kovos su fašizmu, rasizmu, ksenofobija ir 

kitų formų netolerancija veiksmų planus; 

Or. en 

 

 


