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23.10.2018 B8-0483/1 

Poprawka  1 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że w dniu 16 

czerwca 2016 r. Jo Cox, członek 

brytyjskiego parlamentu, został brutalnie 

zamordowany w Birstall w Wielkiej 

Brytanii; 

K. mając na uwadze, że w dniu 16 

czerwca 2016 r. Jo Cox, posłanka do 

parlamentu brytyjskiego, została brutalnie 

zamordowana w Birstall w Zjednoczonym 

Królestwie, przez osobę o skrajnie 

prawicowych poglądach, która została 

uznana za winną jej zabójstwa w dniu 23 

listopada 2016 r. i skazana na karę 

dożywotniego więzienia; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/2 

Poprawka  2 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw K a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając na uwadze, że w 2017 r. 

Zjednoczone Królestwo zgłosiło do 

Europolu pięć ataków terrorystycznych, 

którym zapobieżono lub które się nie 

udały lub których udało się dokonać, i 

które przypisano osobom o poglądach 

skrajnie prawicowych; 

Or. en 



 

AM\1167011PL.docx  PE624.174v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

23.10.2018 B8-0483/3 

Poprawka  3 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że w dniu 21 

września 2018 r. posłanka do PE Eleonora 

Forenza i jej asystent Antonio Perillo 

zostali napadnięci po antyfaszystowskiej 

demonstracji w Bari we Włoszech; 

N. mając na uwadze, że w dniu 21 

września 2018 r. bojownicy 

neofaszystowskiej partii CasaPound po 

antyfaszystowskiej, antyrasistowskiej 

demonstracji w Bari we Włoszech napadli 

na grupę aktywistów, w tym posłankę do 

Parlamentu Europejskiego Eleonorę 

Forenzę i jej asystenta Antonia Perillo, 

którzy zostali poważnie ranni; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/4 

Poprawka  4 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Na. mając na uwadze, że w Grecji 

wciąż trwa proces neonazistowskiej partii 

Złoty Świt, którą oskarżono o bycie 

organizacją przestępczą, zabójstwo 

Pavlosa Fyssasa oraz inne przestępstwa, w 

tym usiłowanie zabójstwa; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Poprawka  5 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N b  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Nb. mając na uwadze, że w dniu 21 

września 2018 r. aktywista LGBTQI Zak 

Kostopoulos został brutalnie 

zamordowany w centrum Aten; mając na 

uwadze, że jeden z oskarżonych ma 

domniemane związki ze skrajnie 

prawicowymi siłami; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Poprawka  6 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N c  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Nc. mając na uwadze, że obywatel 

Włoch został skazany na 12 lat więzienia 

za strzelanie do imigrantów z Afryki i 

zranienie sześciu z nich w motywowanym 

rasowo ataku w Maceracie w środkowych 

Włoszech; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Poprawka  7 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N d  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Nd. mając na uwadze, że siedmiu 

członków skrajnie prawicowej grupy 

„strażników”, aresztowanych w Chemnitz 

w połowie września 2018 r. za zakłócanie 

porządku, postawiono ostatnio w stan 

oskarżenia jako podejrzanych o założenie 

organizacji terrorystycznej pod nazwą 

„Rewolucja Chemnitz”; mając na uwadze, 

że według prokuratorów federalnych 

prowadzący śledztwo zmienili zarzuty z 

kryminalnych na terrorystyczne po 

zapoznaniu się z informacjami 

przekazywanymi wewnątrz grupy; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Poprawka  8 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw N e  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ne. mając na uwadze, że we Francji w 

dniu 7 grudnia 2017 r. pięciu członków 

ruchu Generation Identitaire zostało 

skazanych za podżeganie do nienawiści 

rasowej i religijnej; mając na uwadze, że 

osoby powiązane ze skrajnie prawicowymi 

grupami, w tym Action Française, 

planowały atak terrorystyczny na wielu 

francuskich polityków i meczety podczas 

wyborów prezydenckich w 2017 r.; mając 

na uwadze, że w dniu 24 czerwca 2018 r. 

10 członków skrajnie prawicowej grupy 

Action des Forces Opérationnelles zostało 

aresztowanych za planowanie serii ataków 

wymierzonych w członków społeczności 

muzułmańskiej; mając na uwadze, że w 

dniu 14 września 2018 r. dwóch byłych 

skinów uznano winnymi zamordowania 

Clémenta Mérika, młodego studenta i 

aktywisty antyfaszystowskiego zabitego w 

czerwcu 2013 r.; 

  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/9 

Poprawka  9 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw P a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Pa. mając na uwadze, że w Hiszpanii 

wobec 12 członków neonazistowskiej 

organizacji Hogar Social Madrid 

prowadzone jest śledztwo w sprawie 

podżegania do nienawiści; mając na 

uwadze, że członków hiszpańskich 

faszystowskich grup Falange, Alianza 

Nacional i Democracia Nacional 

aresztowano i skazano przed hiszpańskim 

Sądem Najwyższym po ataku na centrum 

kulturalne Blanquerna w Madrycie 

podczas obchodów narodowego dnia 

Katalonii w 2013 r.; mając na uwadze, że 

w 2016 r. antyrasistowska organizacja 

pozarządowa SOS Racismo 

udokumentowała 309 przypadków 

ksenofobicznej przemocy; mając na 

uwadze, że prezesowi tej organizacji 

grożono śmiercią po zgłoszeniu tych 

przypadków, i że potępił on brak 

skutecznych mechanizmów ujawniania 

takich przestępstw; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/10 

Poprawka  10 

Soraya Post 

w imieniu grupy S&D 

Ana Miranda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie 

Projekt rezolucji 

Motyw P b  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Pb. mając na uwadze, że po 

przeprowadzeniu pokojowych, 

symbolicznych działań obejmujących 

rozwinięcie w rezydencji Pazo de Meirás 

dwóch dużych banerów wzywających 

władze publiczne do interwencji i 

odebrania własności Galisyjczyków 

fundacja Francisco Franco, podmiot 

gloryfikujący dyktaturę i jej zbrodnie, oraz 

rodzina Franco oskarżyły 19 osób o 

popełnienie przestępstw, które mogłyby 

poskutkować karą do 13 lat więzienia; 

Or. en 

 

 


