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23.10.2018 B8-0483/1 

Alteração  1 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que, em 16 de junho 

de 2016, a deputada ao Parlamento 

britânico Jo Cox foi brutalmente 

assassinada em Birstall, Reino Unido; 

K. Considerando que, em 16 de junho 

de 2016, Jo Cox, deputada britânica, foi 

brutalmente assassinada em Birstall, no 

Reino Unido, por uma pessoa de 

extrema-direita que foi condenada pelo 

seu homicídio em 23 de novembro de 2016 

e sentenciada a prisão perpétua; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/2 

Alteração  2 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando que, em 2017, o 

Reino Unido comunicou à Europol cinco 

atentados terroristas evitados, falhados ou 

levados a cabo, atribuídos a indivíduos da 

extrema-direita; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/3 

Alteração  3 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que, em 21 de 

setembro de 2018, Eleonora Forenza, 

deputada ao Parlamento Europeu, e o seu 

assistente Antonio Perillo foram agredidos 

após uma manifestação antifascista em 

Bari, na Itália; 

N. Considerando que, em 21 de 

setembro de 2018, militantes do partido 

neofascista CasaPound atacaram um 

grupo de ativistas, entre os quais a 

deputada Eleonora Forenza e o seu 

assistente Antonio Perillo, que sofreram 

vários ferimentos, após uma manifestação 

antifascista e antirracista em Bari, Itália; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/4 

Alteração  4 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  N-A. Considerando que o julgamento 

dos membros do partido neonazi Aurora 

Dourada, acusados de organização 

criminosa e do assassinato de Pavlos 

Fyssas, entre outros crimes, a saber, 

tentativa de homicídio, está ainda em 

curso na Grécia; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Alteração  5 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  N-B. Considerando que, em 21 de 

setembro de 2018, o ativista LGBTQI Zak 

Kostopoulos foi brutalmente assassinado 

no centro de Atenas; considerando que 

um dos acusados do crime tem 

alegadamente ligações a forças da 

extrema-direita; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Alteração  6 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  N-C. Considerando que um cidadão 

italiano foi condenado a 12 anos de prisão 

por ter alvejado e ferido seis migrantes 

africanos num ataque motivado por 

questões raciais, na cidade de Macerata, 

no centro de Itália; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Alteração  7 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  N-D. Considerando que sete membros 

de um grupo de milícias de extrema-

direita detidos em Chemnitz, em meados 

de setembro de 2018, por violação da paz, 

foram recentemente acusados da 

constituição de uma organização 

terrorista que se autointitula Revolution 

Chemnitz; que, segundo os procuradores 

federais, os investigadores agravaram as 

acusações de crime para terrorismo após 

examinarem as comunicações internas do 

grupo; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Alteração  8 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando N-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  N-E. Considerando que, em 7 de 

dezembro de 2017, cinco membros do 

movimento Generation Identitaire foram 

condenados em França por incitação ao 

ódio racial e religioso; Considerando que, 

durante as eleições presidenciais de 2017, 

indivíduos ligados a grupos de 

extrema-direita, designadamente a Action 

française, planeavam um atentado 

terrorista contra diversos políticos e 

mesquitas franceses; que, em 24 de junho 

de 2018, dez membros do grupo de 

extrema-direita Action des Forces 

Opérationnelles foram detidos por terem 

planeado uma série de atentados que 

visavam membros da comunidade 

muçulmana; que, em 14 de setembro de 

2018, dois antigos cabeças-rapadas foram 

condenados pelo homicídio de Clément 

Méric, um jovem estudante e ativista 

antifascista morto em junho de 2013; 

  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/9 

Alteração  9 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando P-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  P-A. Considerando que, em Espanha, 

12 membros da organização neonazi 

Hogar Social Madrid estão atualmente a 

ser investigados por incitação ao ódio; 

que membros dos grupos fascistas 

espanhóis Falange, Alianza Nacional e 

Democracia Nacional foram detidos e 

condenados pelo Supremo Tribunal em 

Espanha, após um ataque ao Centro 

Cultural Blanquerna, em Madrid, durante 

as comemorações do dia nacional da 

Catalunha, em 2013; que, em 2016, a 

ONG antirracista SOS Racismo 

documentou 309 casos de violência 

xenófoba; que o presidente da 

organização recebeu ameaças de morte 

após comunicar esses casos, tendo 

condenado a falta de mecanismos eficazes 

para denunciar tais crimes; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/10 

Alteração  10 

Soraya Post 

em nome do Grupo S&D 

Ana Miranda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

Proposta de resolução 

Considerando P-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  P-B. Considerando que 19 pessoas 

foram acusadas pela Fundación 

Francisco Franco, uma entidade que 

glorifica a ditadura espanhola e os seus 

crimes, e pela família Franco de várias 

infrações que poderiam resultar em penas 

de prisão de até 13 anos, na sequência de 

uma ação pacífica e simbólica que 

envolveu a colocação de duas faixas de 

grande dimensão na casa senhorial Pazo 

de Meirás, instando as autoridades 

públicas a intervir no sentido de devolver 

essa propriedade ao povo galego; 

Or. en 

 

 


