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Изменение  1 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р a (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Ра. като има предвид, че в Полша 

по време на демонстрация през 

ноември 2017 г. снимките на шестима 

членове на Европейския парламент, 

които защитават толерантността, 

принципите на правовата държава и 

други европейски ценности, бяха 

окачени на импровизирани бесилки на 

обществен площад в Катовице, 

Южна Полша, от членове на 

крайнодясното полско движение ONR 

(Национален радикален лагер); като 

има предвид, че разследването все още 

продължава, но досега не са 

повдигнати обвинения срещу което и 

да е от заподозрените лица, въпреки 

че събитието е отразено в 

множество медии, включително с 

видеозаписи; 

Or. en 
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Изменение  2 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р б (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рб. като има предвид, че през 

ноември 2017 г., за да отбележат 

Деня на независимостта на Полша, 

крайнодесните организации 

организираха широкомащабна 

демонстрация във Варшава, на която 

се събраха повече от 60 000 души; 

като има предвид, че 

демонстрантите носеха ксенофобски 

плакати с лозунги като „бяла Европа 

на братски нации“, като на някои от 

тях имаше изображението на 

„фаланга“ – фашистки символ от 30-

те години на миналия век; 

Or. en 
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Изменение  3 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р в (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рв. като има предвид, че в Гърция 

все още продължава процесът срещу 

неонацистката партия „Златна 

зора“, обвинена, че е престъпна 

организация и че е отговорна за 

убийството на Павлос Фисас, както и 

че е извършила и други престъпления, 

сред които опит за убийство; 

Or. en 
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Изменение  4 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р г (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рг. като има предвид, че на 21 

септември 2018 г. активистът за 

правата на ЛГБТКИ лицата 

(лесбийки, гейове, бисексуални, 

транссексуални, куиър и 

интерсексуални) Зак Костопулос беше 

убит брутално в центъра на Атина; 

като има предвид, че се твърди, че 

един от обвиняемите принадлежи 

към крайно десните сили; като има 

предвид, че е необходимо пълно 

разследване, така че лицата, 

отговорни за неговото малтретиране 

и смъртта му, да бъдат изправени 

пред съда; 

Or. en 



 

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

 PE624.173v01-00 } 

 PE624.174v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

23.10.2018  B8-0481/2018 }  

 B8-0482/2018 }  

 B8-0483/2018 } RC1/Am. 5 

Изменение  5 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р д (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рд. като има предвид, че в Италия 

мъж беше осъден на 12 години 

лишаване от свобода за стрелба 

срещу шестима африкански 

мигранти и раняването им при 

нападение от расистки подбуди в град 

Мачерата, Централна Италия; 

Or. en 
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Изменение  6 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р е (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Ре. като има предвид, че на седем 

членове на крайнодясна „милиция“, 

задържани за нарушаване на 

обществения ред в Кемниц в средата 

на септември 2018 г., беше предявено 

наскоро обвинение за създаване на 

терористична организация, която се 

нарича „Революция Кемниц“; като 

има предвид, че по данни на 

федералната прокуратура 

разследващите случая, след като са 

проучили вътрешната 

кореспонденция на групата, са 

утежнили обвинението от създаване 

на престъпна организация в създаване 

на терористична организация; 

Or. en 
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Изменение  7 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р ж (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рж. като има предвид, че на 7 

декември 2017 г. във Франция петима 

членове на движението „Génération 

Identitaire“ бяха осъдени за 

подбуждане към расова и религиозна 

омраза; като има предвид, че по време 

на президентските избори през 2017 г. 

лица, свързани с крайнодесни групи, 

включително „Action Française“, бяха 

планирали терористично нападение 

срещу редица френски политици и 

джамии; като има предвид, че на 24 

юни 2018 г. 10 членове на крайно 

дясната група „Action des Forces 

Opérationnelles“ (AFO) бяха 

задържани за планиране на серия от 

нападения, насочени срещу членове на 

мюсюлманската общност; като има 

предвид, че на 14 септември 2018 г. 

двама бивши членове на движението 

скинхед бяха признати за виновни за 

убийството на Клеман Мерик, млад 

студент и антифашистки активист, 

убит през юни 2013 г.; 
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Изменение  8 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мигел Урбан 

Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р з (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рз. като има предвид, че 

понастоящем в Испания 12 членове на 

неонацистката организация „Hogar 

Social Madrid“ са обект на разследване 

за подбуждане към омраза; като има 

предвид, че членове на испанските 

фашистки групи „Falange“, „Alianza 

Nacional“ и „Democracia Nacional“ 

бяха задържани и осъдени от 

Върховния съд в Испания, след като 

през 2013 г. по време на чествания по 

случай Националния ден на 

Каталония извършиха нападение над 

Културния център Бланкерна в 

Мадрид; като има предвид, че през 

2016 г. антирасистката НПО „SOS 

Racismo“ документира 309 случая на 

ксенофобско насилие; като има 

предвид, че председателят на тази 

организация получи смъртни заплахи, 

след като подаде сигнали за тези 

случаи и осъди липсата на ефективни 

механизми за разобличаване на тези 

престъпления; 
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Изменение  9 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мигел Урбан 

Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р и (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Ри. като има предвид, че 19 души 

са обвинени от Фондация „Франсиско 

Франко“ – организация, която 

възхвалява диктатурата и 

извършените по време на 

диктатурата престъпления, както и 

от семейството на Франко, в редица 

престъпления, за които биха могли да 

бъдат осъдени на до 13 години затвор, 

за извършването на мирно и 

символично действие, включващо 

поставяне на два големи плаката 

върху фасадата на имението Пасо-де-

Мейрас, с които публичните органи се 

призовават да се намесят, за да се 

възстанови собствеността на 

гражданите на Галисия върху това 

имущество; 

Or. en 



 

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

 PE624.173v01-00 } 

 PE624.174v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

23.10.2018  B8-0481/2018 }  

 B8-0482/2018 }  

 B8-0483/2018 } RC1/Am. 10 

Изменение  10 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мигел Урбан 

Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Р й (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Рй. като има предвид, че 

испанският Конгрес на депутатите 

прие предложение за преместване на 

тленните останки на Франсиско 

Франко от гроба му, който е 

разположен във военния мемориал, 

известен като „Долината на 

падналите“, и се е превърнал в място 

за поклонничество на крайната 

десница; като има предвид, че всички 

оставащи символи или паметници, 

които възхваляват военния бунт, 

гражданската война и диктатурата 

на Франко, следва да бъдат 

отстранение ефективно, а тези, 

които не могат да бъдат 

отстранени, следва да бъдат обект 

на подходящо контекстуализиране и 

ново тълкуване, така че да могат да 

допринасят за обществената 

осведоменост и паметта за 

миналото; 

Or. en 


