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23.10.2018 B8-0483/21 

Emenda  21 

Soraya Post 

f'isem il-Grupp S&D 

Ana Miranda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Grupp ALDE 

dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3g (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 3g. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kungress 

Spanjol li jadotta mozzjoni biex il-fdalijiet 

ta' Francisco Franco, li jinsab fil-mafkar 

tal-gwerra "Valle de los Caídos", 

jitneħħew mill-qabar tiegħu peress li sar 

post ta' pellegrinaġġ għal-lemin estrem; 

jappella lill-awtoritajiet Spanjoli jneħħu 

b'mod immedjat is-simboli jew il-

monumenti kollha li fadal li jfaħħru l-

kolp ta' Stat militari, il-gwerra ċivili u d-

dittatura ta' Franco u jitlob li dawk ma 

jkunux jistgħu jitneħħew jiġu soġġetti 

għal kuntestwalizzazzjoni u 

reinterpretazzjoni neċessarji, bil-għan li 

jkunu jistgħu jikkontribwixxu għas-

sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u għall-

memorja tal-passat; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Emenda  22 

Soraya Post 

f'isem il-Grupp S&D 

Ana Miranda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Grupp ALDE 

dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9a. Jissottolinja li l-vjolenza li ssir 

mill-gruppi neo-Faxxisti fl-Ewropa hija 

akkumpanjata minn żieda fil-miżuri 

antidemokratiċi, fir-restrizzjonijiet tad-

drittijiet, fil-persekuzzjoni u fil-

kriminalizzazzjoni tal-azzjoni u tal-ġlidiet 

tal-movimenti soċjali, tat-trade unions u 

tal-forzi progressivi u demokratiċi; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Emenda  23 

Soraya Post 

f'isem il-Grupp S&D 

Ana Miranda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Grupp ALDE 

dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 9b. Ifakkar li l-ideoloġija faxxista u l-

intolleranza huma dejjem assoċjati ma' 

attakk fuq id-demokrazija nnifisha; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Emenda  24 

Soraya Post 

f'isem il-Grupp S&D 

Ana Miranda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Grupp ALDE 

dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Ifakkar li d-Deċiżjoni Qafas tal-

Kunsill 2008/913/ĠAI dwar il-ġlieda 

kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' 

razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi 

kriminali, li l-iskadenza għall-

implimentazzjoni tagħha kienet 

Novembru 2010, tipprevedi bażi ġuridika 

biex jiġu imposti penali fuq persuni 

ġuridiċi li jinċitaw pubblikament il-

vjolenza jew il-mibegħda kontra grupp ta' 

minoranza; 

15. Ifakkar li d-Deċiżjoni Qafas tal-

Kunsill 2008/913/JHA dwar il-ġlieda 

kontra ċerti forom ta' razziżmu u 

ksenofobija permezz tal-liġi kriminali 

tipprevedi għal bażi legali għall-

impożizzjoni ta' penali (bħall-esklużjoni 

mill-benefiċċji pubbliċi, l-iskwalifika 

minn attivitajiet kummerċjali, it-tqegħid 

taħt superviżjoni ġudizzjarja u l-ħruġ ta' 

ordni ta' stralċ) fuq persuni ġuridiċi li 

jinċitaw b'mod pubbliku l-vjolenza jew il-

mibegħda kontra grupp ta' minoranza; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda 

proċedimenti ta' ksur kontra dawk l-Istati 

Membri li ma jkunux konformi mad-

dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni; iħeġġeġ 

lill-Istati Membri jissalvagwardjaw il-

konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet 

tal-Deċiżjoni, jiġġieldu kontra l-

organizzazzjonijiet li jxerrdu diskors ta' 

mibegħda u l-vjolenza fl-ispazju pubbliku 

u online ki jipprojbixxu b'mod konkret 

lill-gruppi neo-Nazisti u neo-Faxxisti kif 

ukoll kull fondazzjoni jew assoċjazzjoni 

oħra li jfaħħru u jigglorifikaw in-

Naziżmu u l-Faxxiżmu, fir-rispett tal-

ordinament ġuridiku nazzjonali u tal-
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ġurisdizzjonijiet nazzjonali; 

Or. en 
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Emenda  25 

Soraya Post 

f'isem il-Grupp S&D 

Ana Miranda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Grupp ALDE 

dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 15a. Jappella għal pjanijiet ta' azzjoni 

nazzjonali kontra l-faxxiżmu, ir-razziżmu, 

il-ksenofobija u forom oħra ta' 

intolleranza; 

Or. en 

 

 


