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Pozměňovací návrh  1 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslava Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qa. vzhledem k tomu, že během 

demonstrace v  listopadu 2017 bylo v 

Polsku na veřejném prostranství ve městě 

Katowice na jihu této země členy polského 

krajně pravicového hnutí ONR („Národní 

radikální tábor“) pověšeno na 

provizorních šibenicích šest obrazů 

poslanců Evropského parlamentu, kteří 

hájili toleranci, právní stát a další 

evropské hodnoty; vzhledem k tomu, 

že vyšetřování stále probíhá, ale dosud 

nebylo proti žádnému z podezřelých 

vzneseno obvinění, ačkoli bylo o události 

informováno v řadě sdělovacích 

prostředků, a to včetně videozáznamů; 

Or. en 



 

AM\1167053CS.docx PE624.172v01-00 } 

 PE624.173v01-00 } 

 PE624.174v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23.10.2018  B8-0481/2018 }  

 B8-0482/2018 }  

 B8-0483/2018 } RC1/Am. 2 

Pozměňovací návrh  2 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslava Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qb. vzhledem k tomu, že u příležitosti 

polského státního svátku nezávislosti v 

listopadu 2017 uspořádaly krajně 

pravicové organizace velkou demonstraci 

ve Varšavě, jíž se zúčastnilo více než 

60 000 osob; vzhledem k tomu, 

že demonstranti nesli xenofobní 

transparenty se slogany jako „bílá Evropa 

bratrských národů“, přičemž některé 

vyobrazovaly „falangu“, fašistický symbol 

z 30. let minulého století; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslava Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qc. vzhledem k tomu, že v Řecku stále 

probíhá soudní řízení s neonacistickou 

stranou Zlatý úsvit obžalovanou z toho, že 

se jedná o zločinné spolčení, a, kromě 

dalších trestných činů zahrnujících 

i pokus o vraždu, i z vraždy Pavlose 

Fyssase; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qd. vzhledem k tomu, že dne 21. září 

2018 byl v centru Atén brutálně zavražděn 

LGBTQI aktivista Zak Kostopoulos; 

vzhledem k tomu, že jeden z obviněných je 

údajně napojen na extrémní pravici; 

vzhledem k tomu, že je zapotřebí provést 

úplné vyšetřování, aby mohly být 

postaveny před soud osoby odpovědné za 

špatné zacházení s ním a jeho smrt; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q e (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qe. vzhledem k tomu, že byl ke 12 

letům odnětí svobody odsouzen italský 

občan, který postřelil a zranil šest 

afrických migrantů v rasově motivovaném 

útoku ve středoitalském městě Macerata; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q f (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qf. vzhledem k tomu, že sedm členů 

krajně pravicové skupiny „domobrany“ 

zatčených polovině září 2018 pro rušení 

veřejného pořádku bylo nedávno 

obviněno  z vytvoření teroristické 

organizace, která si říká Revolution 

Chemnitz; vzhledem k tomu, že podle 

federálních státních zástupců po 

přezkoumání interní komunikace skupiny 

vyšetřovatelé překvalifikovali obvinění 

z trestného činu na čin teroristický; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q g (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qg. vzhledem k tomu, že ve Francii 

bylo dne 7. prosince 2017 pět příslušníků 

hnutí Génération Identitaire obviněno 

z podněcování k rasové a náboženské 

nenávisti; vzhledem k tomu, že jednotlivci 

napojení na krajně pravicové skupiny, 

včetně Action Française, plánovali 

teroristický útok na řadu francouzských 

politiků a mešit během prezidentských 

voleb v roce 2017; vzhledem k tomu, že 

dne 24. června 2018 bylo zatčeno 10 členů 

krajně pravicové skupiny Action des 

Forces Opérationnelles (AFO) kvůli 

plánování série útoků na členy muslimské 

komunity; vzhledem k tomu, že dne 

14. září 2018 byli dva bývalí skinheadi 

shledáni vinnými z vraždy Clémenta 

Mérica, mladého studenta a aktivisty proti 

fašismu, který byl zavražděn v červnu 

2013; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q h (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qh. vzhledem k tomu, že ve Španělsku 

je v současné době vyšetřováno 12 členů 

neonacistické organizace Hogar Social 

Madrid pro podněcování k nenávisti; 

vzhledem k tomu, že členové španělských 

fašistických skupin Falange, Alianza 

Nacional a Democracia Nacional byli 

zatčeni a španělským Nejvyšším soudem 

odsouzeni po útocích na kulturní 

středisko Blanquerna v Madridu během 

oslav národního dne Katalánska v roce 

2013; vzhledem k tomu, že protirasistická 

nevládní organizace SOS Racismo v roce 

2016 zdokumentovala 309 případů 

xenofobního násilí; vzhledem k tomu, že 

řediteli této organizace bylo po oznámení 

těchto případů vyhrožováno smrtí a že 

tento odsoudil nedostatek účinných 

mechanismů pro nahlášení těchto 

trestných činů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q i (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qi. vzhledem k tomu, že nadace 

Fundación Nacional Francisco Franco, 

která oslavuje diktátorský režim a jeho 

zločiny, a rodina Franciska Franca 

obvinily 19 osob z několika trestných činů, 

které by mohly vést až ke 13 letům odnětí 

svobody, v návaznosti na poklidnou 

a symbolickou akci, která zahrnovala 

rozvinutí dvou velkých transparentů 

z rezidence Pazo de Meirás vyzývajících 

veřejné orgány, aby zasáhly a navrátily 

tuto nemovitost obyvatelům Galicie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Soraya Post 

za skupinu S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nárůst neofašistického násilí v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q j (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Qj. vzhledem k tomu, že španělská 

Poslanecká sněmovna schválila návrh 

na přemístění ostatků Francisca Franca 

z jeho hrobky ve válečném památníku 

známém jako Údolí padlých, které je 

poutním místem krajní pravice; vzhledem 

k tomu, že všechny zbývající symboly nebo 

památníky oslavující vojenské povstání, 

občanskou válku a Francovu diktaturu,  

které odstraněny být nemohou, by měly 

být řádně uvedeny do kontextu a znovu 

interpretovány, tak aby mohly přispět 

k povědomí veřejnosti a připomínání 

minulosti; 

Or. en 

 

 


