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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно включването на 
движението „Антифа“ в антитерористичния списък на ЕС

Европейският парламент,

– като взе предвид Общата позиция на Съвета от 27 декември 2001 г. за 
прилагането на специални мерки за борба с тероризма (2001/931/CFSP)1,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/20 на Съвета от 13 януари 2020 г. за 
актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на 
които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за 
прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 
(ОВППС) 2019/13412,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че определението за терористичен акт е дадено в член 1, 
параграф 3 от посочената по-горе обща позиция на Съвета;

Б. като има предвид, че „Антифа“ организира и извърши насилствени нападения в 
Съединените щати под претекст, че протестира срещу смъртта на Джордж Флойд; 
като има предвид, че е известно, че „Антифа“ подстрекава към насилие и 
упражнява насилие в Европа; като има предвид, че се твърди, че движението е 
било обучавано от други терористични групи в Сирия;

1. счита, че действията, извършвани от „Антифа“, следва да бъдат описвани като 
тероризъм и да бъдат категоризирани като терористични;

2. призовава върховния представител да предложи на Съвета да включи „Антифа“ в 
антитерористичния списък на ЕС; във връзка с това призовава Съвета да включи 
„Антифа“ в антитерористичния списък при следващото му преразглеждане.

1 ОВ L 344, 28.12.2001 г, стр. 93.
2 ОВ L 81, 14.1.2020 г, стр. 5.


