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23.10.2018 B8-0483/21 

Grozījums Nr.  21 

Soraya Post 

S&D grupas vārdā 

Ana Miranda 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.g apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.g atzinīgi vērtē Spānijas Kongresa 

lēmumu pieņemt priekšlikumu par 

Fransisko Franko mirstīgo atlieku 

pārvietošanu no viņa kapa kara 

memoriālā “Kritušo ieleja”, kas kļuvusi 

par galēji labējo svētceļojumu galamērķi; 

aicina Spānijas iestādes patiešām novākt 

arī pārējos atlikušos militārās sacelšanās, 

pilsoņu kara un Franko diktatūras 

simbolus un pieminekļus un attiecībā uz 

tiem, kurus nav iespējams novākt, prasa 

veikt nepieciešamo kontekstualizāciju un 

reinterpretāciju, lai tie varētu sniegt 

ieguldījumu sabiedrības informēšanā par 

pagātni un pagātnes atcerē; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Grozījums Nr.  22 

Soraya Post 

S&D grupas vārdā 

Ana Miranda 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a uzsver, ka neofašistisko 

grupējumu vardarbība Eiropā ir iet roku 

rokā ar antidemokrātisko pasākumu 

pieaugumu, aizvien lielāku tiesību 

ierobežošanu, kā arī vēršanos pret sociālo 

kustību, arodbiedrību un progresīvo un 

demokrātisko spēku rīcību un centieniem 

un to kriminalizēšanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

Soraya Post 

S&D grupas vārdā 

Ana Miranda 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.b atgādina, ka fašistiskā ideoloģija 

un neiecietība vienmēr ir saistāma ar 

uzbrukumu demokrātijai kā tādai; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Grozījums Nr.  24 

Soraya Post 

S&D grupas vārdā 

Ana Miranda 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. atgādina, ka Padomes 

Pamatlēmums 2008/913/TI par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas 

veidiem un izpausmēm, kura īstenošanas 

termiņš bija 2010. gada novembris, ir 

juridiskais pamats, lai noteiktu sodus 

juridiskām personām, kas publiski kūda uz 

vardarbību vai naidu pret mazākuma 

grupu; 

15. atgādina, ka Padomes 

Pamatlēmums 2008/913/TI par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas 

veidiem un izpausmēm ir juridiskais 

pamats, lai noteiktu sodus (piemēram, 

izslēgšana no valsts finansējuma 

saņēmēju sarakstiem, aizliegums veikt 

komercdarbību, tiesas uzraudzības 

noteikšana un rīkojums izbeigt darbību) 
tām juridiskajām personām, kas publiski 

kūda uz vardarbību vai naidu pret 

mazākuma grupu; mudina Komisiju sākt 

pienākumu neizpildes procedūru pret 

dalībvalstīm, kuras nav ievērojušas 

minētā pamatlēmuma noteikumus; 

mudina dalībvalstis — vienlaikus 

ievērojot vietējo tiesisko kārtību un 

jurisdikciju — nodrošināt atbilstību šā 

pamatlēmuma noteikumiem, vērsties pret 

organizācijām, kas publiskās vietās un 

tiešsaistē izplata naida runu un 

vardarbību, un efektīvi aizliegt neofašistu 

un neonacistu grupu darbību, kā arī citu 

tādu nodibinājumu un asociāciju darbību, 

kas slavina un glorificē nacismu un 

fašismu; 
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Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Grozījums Nr.  25 

Soraya Post 

S&D grupas vārdā 

Ana Miranda 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 

Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (new) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a prasa izstrādāt valstu rīcības 

plānus cīņai pret fašismu, rasismu, 

ksenofobiju un citām neiecietības 

izpausmēm; 

Or. en 

 

 


