
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

23.10.2018 B8-0483/21 

Amendement  21 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 octies. is verheugd dat het 

Spaanse congres van afgevaardigden 

heeft besloten een motie goed te keuren 

om de stoffelijke resten van Francisco 

Franco weg te halen uit de graftombe bij 

het oorlogsmonument dat bekend staat als 

de vallei der gevallenen, een 

bedevaartsoord voor ultrarechts; dringt er 

bij de Spaanse autoriteiten op aan alle 

resterende symbolen of monumenten die 

dienen ter verheerlijking van de militaire 

opstand, de burgeroorlog en het 

dictatorschap van Franco daadwerkelijk 

te verwijderen, en pleit ervoor dat de 

symbolen en monumenten die niet 

kunnen worden verwijderd, worden 

voorzien van de noodzakelijke context en 

herinterpretatie, zodat zij bijdragen tot het 

publieke bewustzijn en het herdenken van 

het verleden; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Amendement  22 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. benadrukt dat het door 

neofascistische groeperingen in Europa 

gepleegde geweld gepaard gaat met een 

toename van antidemocratische 

maatregelen, de inperking van rechten, en 

vervolging en criminalisering van acties 

en campagnes van maatschappelijke 

bewegingen, vakbonden en progressieve 

en democratische krachten; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Amendement  23 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. herinnert eraan dat de fascistische 

ideologie en intolerantie altijd in verband 

worden gebracht met een aanval op het 

wezen van de democratie; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Amendement  24 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. wijst erop dat Kaderbesluit 

2008/913/JBZ van de Raad betreffende de 

bestrijding van bepaalde vormen en 

uitingen van racisme en vreemdelingenhaat 

door middel van het strafrecht, waarvan de 

termijn voor tenuitvoerlegging november 

2010 was, voorziet in een rechtsgrond om 

straffen op te leggen aan rechtspersonen 

die aanzetten tot geweld of haat tegen een 

minderheidsgroepering; 

15. herinnert eraan dat 

Kaderbesluit 2008/913/JHA van de Raad 

betreffende de bestrijding van bepaalde 

vormen en uitingen van racisme en 

vreemdelingenhaat door middel van het 

strafrecht een rechtsgrondslag biedt voor 

het opleggen van sancties (zoals uitsluiting 

van overheidssteun, verbod op het 

uitoefenen van commerciële activiteiten, 

plaatsing onder toezicht van de rechter of 

rechterlijk bevel tot ontbinding) aan 

rechtspersonen die openlijk tot geweld en 

haat aanzetten tegen een 

minderheidsgroep; dringt er bij de 

Commissie op aan inbreukprocedures in 

te leiden tegen de lidstaten die niet hebben 

voldaan aan de bepalingen van dit besluit; 

dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 

zorgen dat zij aan de bepalingen van het 

besluit voldoen, organisaties die in de 

publieke ruimte en online haatzaaiende 

taal en geweld verspreiden te bestrijden en 

neofascistische en neonazistische 

groeperingen en andere stichtingen of 

verenigingen die nazisme en fascisme 

verheerlijken doeltreffend te verbieden, 

waarbij de nationale rechtsorden en 
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jurisdicties worden geëerbiedigd; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Amendement  25 

Soraya Post 

namens de S&D-Fractie 

Ana Miranda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Opkomst van neofascistisch geweld in Europa 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. pleit voor nationale actieplannen 

ter bestrijding van fascisme, racisme, 

vreemdelingenhaat en andere vormen van 

onverdraagzaamheid; 

Or. en 

 

 


