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23.10.2018 B8-0481/11 

Amendamentul  11 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jj (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jj. întrucât 19 persoane au fost 

acuzate de Fundația Francisco Franco, o 

entitate care glorifică dictatura și crimele 

sale, precum și de familia Franco, de mai 

multe infracțiuni, pasibile de 13 ani de 

închisoare, după desfășurarea unei 

acțiuni pașnice și simbolice, care implica 

afișarea a două mari bannere din conacul 

din Pazo de Meiás, făcând apel la 

autoritățile publice să intervină pentru a 

restitui această proprietate poporului 

galician; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/12 

Amendamentul  12 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jk (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jk. întrucât Mișcarea nordică de 

rezistență neo-nazistă (NMR) organizează 

periodic marșuri în toată Scandinavia, 

scandând sloganuri și fluturând 

drapelurile verde și alb ale organizației; 

întrucât mai mulți membri ai NMR au 

fost condamnați pentru atacuri violente 

asupra civililor și poliției; întrucât 

numeroasele atacuri soldate cu 

incendierea centrelor de primire a 

refugiaților au determinat guvernul 

suedez în 2015 să țină secretă amplasarea 

clădirilor rezervate adăpostirii 

refugiaților: 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/13 

Amendamentul  13 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jl (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jl. întrucât Comisia Europeană 

împotriva Rasismului și Intoleranței 

(ECRI), înființată de Consiliul Europei, s-

a arătat alarmată de intensificarea 

extremismului de dreapta și a 

neofascismului în Croația într-un raport 

publicat la 15 mai 2018; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/14 

Amendamentul  14 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jm (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jm. întrucât în fiecare an, la 16 martie, 

mii de oameni se adună la Riga de Ziua 

letonă a Legiunii, spre a cinsti memoria 

letonilor care au servit în Waffen-SS; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/15 

Amendamentul  15 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jn (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jn. întrucât, la 22 iulie 2011, 77 de 

persoane și-au pierdut viața, iar 151 au 

fost rănite în urma atacurilor din 

Norvegia; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/16 

Amendamentul  16 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jo (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jo. întrucât de la începutul anului 

2018 C14 și alte grupuri de extremă 

dreapta din Ucraina, cum ar fi batalionul 

Azov, Pravîi Sektor, Karpatska Sici și alții, 

au atacat grupuri de romi de mai multe 

ori, precum și demonstrații antifasciste, 

reuniuni ale consiliilor locale, un 

eveniment găzduit de Amnesty 

International, expoziții de artă, 

evenimente LGBTQI și activiști pentru 

protecția mediului; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/17 

Amendamentul  17 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la violențe cu caracter neo-fascist care 

vizează anumite minorități, cum ar fi 

europeni negri sau cu origini africane, 

evrei, musulmani, romi, non-europeni, 

persoane LGBTI, precum și persoane cu 

handicap; 

3. se arată deosebit de îngrijorat de 

violențele cu caracter neo-fascist care 

afectează societatea în general și vizează 

anumite minorități, ca, de exemplu, 

europeni negri/persoane cu origini 

africane, evrei, musulmani, romi, non-

europeni, persoane LGBTQI, persoane cu 

handicap, fără domiciliu și feminiști; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/18 

Amendamentul  18 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. reamintește consecințele 

îngrozitoare ale nazismului și fascismului 

în Europa; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/19 

Amendamentul  19 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. roagă statele membre să aibă în 

vedere retragerea tuturor distincțiilor 

oficiale acordate neofasciștilor; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0481/20 

Amendamentul  20 

Soraya Post 

în numele Grupului S&D 

Ana Miranda 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

în numele Grupului PPE 

referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3c. condamnă în termeni duri atacul 

comis de grupuri ale mișcări fasciste 

CasaPound asupra deputatei în 

Parlamentul European Eleonora 

Forenza, asupra asistentului său Antonio 

Perillo și asupra altor participanți la o 

demonstrație antifascistă și antirasistă în 

orașul italian Bari în data de 21 

septembrie 2018; 

Or. en 

 

 


