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23.10.2018 B8-0483/21 

Ändringsförslag  21 

Soraya Post 

för S&D-gruppen 

Ana Miranda 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa 

Förslag till resolution 

Punkt 3g (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3g. Europaparlamentet välkomnar 

den spanska deputeradekammarens beslut 

att anta en motion om att flytta 

Francisco Franco från hans grav vid det 

krigsmonument som är känt som Valle de 

los Caídos, en pilgrimsplats för 

extremhögern. Parlamentet uppmanar de 

spanska myndigheterna att effektivt 

undanröja alla kvarvarande symboler 

eller monument som förhärligar den 

militära resningen, inbördeskriget och 

Francos diktatur, och vill att de som inte 

kan avlägsnas blir föremål för nödvändig 

kontextualisering och nytolkning, så att 

de kan bidra till allmänhetens 

medvetenhet och hågkomst om det 

förgångna. 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Ändringsförslag  22 

Soraya Post 

för S&D-gruppen 

Ana Miranda 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet understryker 

att våldsdåden av nyfascistiska grupper i 

Europa sker tillsammans med en ökning 

av antidemokratiska åtgärder, 

begränsningar av rättigheter och 

förföljelse och kriminalisering av sociala 

rörelsers, fackföreningars och progressiva 

och demokratiska krafters aktiviteter och 

kamper. 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/23 

Ändringsförslag  23 

Soraya Post 

för S&D-gruppen 

Ana Miranda 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet påminner om 

att den fascistiska ideologin och 

intoleransen alltid är förbunden med ett 

angrepp på själva demokratin. 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Ändringsförslag  24 

Soraya Post 

för S&D-gruppen 

Ana Miranda 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet påminner om att 

rådets rambeslut 2008/913/RIF om 

bekämpande av vissa former av och uttryck 

för rasism och främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen, vars tidsfrist för 

genomförande var i november 2010, utgör 

rättslig grund för att införa sanktioner för 

juridiska personer som offentligt uppmanar 

till våld eller hat riktat mot en 

minoritetsgrupp. 

15. Europaparlamentet påminner om att 

rådets rambeslut 2008/913/RIF om 

bekämpande av vissa former av och uttryck 

för rasism och främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen utgör rättslig grund för 

att införa påföljder (såsom fråntagande av 

offentliga förmåner, näringsförbud, 

rättslig övervakning och rättsliga beslut 

om avveckling av verksamhet) för 

juridiska personer som offentligt uppmanar 

till våld eller hat riktat mot en 

minoritetsgrupp. Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att inleda 

överträdelseförfaranden mot de 

medlemsstater som inte efterlevt 

bestämmelserna i beslutet. Parlamentet 

uppmanar med kraft medlemsstaterna att 

säkerställa efterlevnad av bestämmelserna 

i beslutet, att motarbeta organisationer 

som sprider hatpropaganda och våld på 

offentlig plats och på nätet och att införa 

ett faktiskt förbud mot nyfascistiska och 

nynazistiska grupper och andra stiftelser 

eller sammanslutningar som förhärligar 

och glorifierar nazism och fascism, 

samtidigt som den nationella 

rättsordningen och jurisdiktionen 
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respekteras. 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Ändringsförslag  25 

Soraya Post 

för S&D-gruppen 

Ana Miranda 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

Det ökande nyfascistiska våldet i Europa 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet efterlyser 

nationella handlingsplaner mot fascism, 

rasism, främlingsfientlighet och andra 

former av intolerans. 

Or. en 

 

 


