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23.10.2018 B8-0483/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3g. víta rozhodnutie španielskeho 

kongresu prijať návrh na presunutie 

telesných pozostatkov Francisca Franca z 

jeho hrobu na mieste vojnového 

pamätníka, ktorý je známy ako Údolie 

padlých a slúži ako pútnické miesto 

ultrapravice; vyzýva španielske úrady, aby 

účinne odstránili všetky zvyšné symboly 

alebo pamiatky, ktoré vyzdvihujú vojenské 

povstanie, občiansku vojnu a Francovu 

diktatúru, a žiada, aby sa symboly a 

pamiatky, ktoré sa nedajú odstrániť, stali 

predmetom potrebnej kontextualizácie a 

opätovného výkladu, aby tak mohli 

prispieť k zvyšovaniu povedomia 

verejnosti a slúžiť ako pamätník 

minulosti; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje, že násilie páchané 

neofašistickými skupinami v Európe je 

sprevádzané nárastom 

protidemokratických opatrení, obmedzení 

práv, prenasledovania a kriminalizácie 

činov a snáh sociálnych hnutí, odborov a 

progresívnych a demokratických síl; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. pripomína, že fašistická ideológia 

a neznášanlivosť sú vždy spojené s 

útokom na demokraciu ako takú; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. pripomína, že rámcové rozhodnutie 

Rady 2008/913/JHA o boji proti niektorým 

formám a prejavom rasizmu a xenofóbie 

prostredníctvom trestného práva, ktorého 

lehota na implementáciu uplynula v 

novembri 2010, stanovuje právny základ 

pre ukladanie sankcií voči právnickým 

osobám, ktoré verejne nabádajú k násiliu 

alebo nenávisti voči niektorej menšine; 

15. pripomína, že rámcové rozhodnutie 

Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým 

formám a prejavom rasizmu a xenofóbie 

prostredníctvom trestného práva 

ustanovuje právny základ pre ukladanie 

sankcií (napríklad vylúčenie z nároku na 

verejné príspevky, zákaz obchodnej 

činnosti, umiestnenie pod súdny dohľad a 

vydanie príkazu na likvidáciu) voči 

právnickým osobám, ktoré verejne 

nabádajú k násiliu alebo nenávisti voči 

niektorej menšine; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby začala konanie vo veci 

porušenia povinnosti proti tým členským 

štátom, ktoré neplnia ustanovenia 

uvedeného rozhodnutia; naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby zabezpečili súlad s 

ustanoveniami rozhodnutia, bojovali proti 

organizáciám šíriacim nenávistné prejavy 

a násilie na verejných priestranstvách a 

na internete a aby zakázali neofašistické a 

neonacistické skupiny a akúkoľvek inú 

nadáciu alebo združenie, ktoré vyzdvihuje 

a glorifikuje nacizmus a fašizmus, 

rešpektujúc pritom vnútroštátne právne 

poriadky a jurisdikcie; 
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Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Soraya Post 

v mene skupiny S&D 

Ana Miranda 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 

o náraste neonacistického násilia v Európe 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. požaduje vytvorenie národných 

akčných plánov boja proti fašizmu, 

rasizmu, xenofóbii a iným formám 

neznášanlivosti; 

Or. en 

 

 


