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Τροπολογία  1 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

Πολωνία, σε διαδήλωση τον Νοέμβριο 

του 2017, φωτογραφίες έξι βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν 

ταχθεί υπέρ της ανοχής, του κράτους 

δικαίου και άλλων ευρωπαϊκών αξιών 

κρεμάστηκαν σε αυτοσχέδια κρεμάλα σε 

δημόσια πλατεία στη νότια πόλη 

Κατοβίτσε, από μέλη του ακροδεξιού 

πολωνικού κινήματος ONR (Εθνικό 

ριζοσπαστικό στρατόπεδο)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται 

έρευνα, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα 

κατηγορίες κατά κανενός από τους 

υπόπτους, παρά το γεγονός ότι η 

εκδήλωση καλύφθηκε από πολλά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει σχετικό 

βίντεο· 
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Τροπολογία  2 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 

Νοέμβριο του 2017, στην επέτειο της 

ανεξαρτησίας της Πολωνίας, ακροδεξιές 

οργανώσεις έκαναν μεγάλη διαδήλωση 

στη Βαρσοβία, στην οποία έλαβαν μέρος 

πάνω από 60.000 άτομα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι διαδηλωτές κρατούσαν 

ξενοφοβικά πανό με συνθήματα όπως 

«λευκή Ευρώπη αδελφών εθνών», μερικά 

από τα οποία απεικόνιζαν τις φάσκες, ένα 

φασιστικό σύμβολο της δεκαετίας του 

1930· 
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Τροπολογία  3 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην 

Ελλάδα η δίκη του νεοναζιστικού 

κόμματος της Χρυσής Αυγής, με την 

κατηγορία ότι αποτελεί εγκληματική 

οργάνωση και για τη δολοφονία του 

Παύλου Φύσσα, ανάμεσα σε άλλα 

εγκλήματα μεταξύ των οποίων απόπειρα 

ανθρωποκτονίας· 
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Τροπολογία  4 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 

Σεπτεμβρίου 2018 ο ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής 

Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε βίαια 

στο κέντρο της Αθήνας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ένας από τους 

κατηγορουμένους συνδέεται, σύμφωνα με 

καταγγελίες, με ακροδεξιές δυνάμεις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 

πλήρης έρευνα προκειμένου να 

προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι 

για την κακοποίηση και τον θάνατο του 

ακτιβιστή· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 

Ιταλός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 

ετών επειδή πυροβόλησε και τραυμάτισε 

έξι Αφρικανούς μετανάστες σε επίθεση με 

ρατσιστικά κίνητρα στην πόλη Macerata 

της κεντρικής Ιταλίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ στ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά μέλη 

μιας ακροδεξιάς ομάδας 

«επαγρύπνησης», τα οποία συνελήφθησαν 

στο Κέμνιτς στα μέσα Σεπτεμβρίου 2018 

για παραβίαση της τάξης, προσήχθησαν 

πρόσφατα στη δικαιοσύνη με την 

κατηγορία ότι είχαν σχηματίσει 

τρομοκρατική οργάνωση αποκαλούμενη 

Επανάσταση Κέμνιτς· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με τους 

ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι 

ανακριτές, αφού εξέτασαν τις εσωτερικές 

επικοινωνίες της ομάδας, αναβάθμισαν 

τις κατηγορίες από ποινικές σε 

τρομοκρατικές· 
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Τροπολογία  7 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 

Γαλλία, στις 7 Δεκεμβρίου 2017, πέντε 

μέλη του κινήματος Génération 

Identitaire καταδικάστηκαν για 

υποκίνηση φυλετικού και θρησκευτικού 

μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα 

που συνδέονται με ακροδεξιές ομάδες, 

μεταξύ των οποίων η Action Française, 

σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση κατά 

ορισμένων Γάλλων πολιτικών και 

εναντίον τζαμιών στη διάρκεια των 

προεδρικών εκλογών του 2017· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Ιουνίου 

2018 συνελήφθησαν 10 μέλη της 

ακροδεξιάς ομάδας Action des Forces 

Opérationnelles (AFO) για τον σχεδιασμό 

σειράς επιθέσεων με στόχο μέλη της 

μουσουλμανικής κοινότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι  στις 14 

Σεπτεμβρίου 2018 δυο πρώην σκίνχεντ 

κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο του 

Clément Méric, νεαρού φοιτητή και 

αντιφασίστα ακτιβιστή που σκοτώθηκε 

τον Ιούνιο· 
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Τροπολογία  8 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

Ισπανία διεξάγεται έρευνα κατά 12 μελών 

της νεοναζιστικής οργάνωσης Hogar 

Social Madrid, για υποκίνηση μίσους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των 

ισπανικών φασιστικών ομάδων Falange, 

Alianza Nacional και Democracia 

Nacional συνελήφθησαν και 

καταδικάστηκαν από το Ανώτατο 

Δικαστήριο στην Ισπανία, αφού 

επιτέθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο 

Blanquerna στη Μαδρίτη κατά τη 

διάρκεια των εορτασμών της εθνικής 

εορτής της Καταλωνίας το 2013· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η 

αντιρατσιστική ΜΚΟ SOS Racismo 

τεκμηρίωσε 309 υποθέσεις ξενοφοβικής 

βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος 

της εν λόγω οργάνωσης δέχτηκε απειλές 

της ζωής του αφού κατήγγειλε τις εν λόγω 

υποθέσεις και καταδίκασε την έλλειψη 

αποτελεσματικών μηχανισμών για την 

καταγγελία των εγκλημάτων αυτών· 
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Τροπολογία  9 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ θ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 άτομα 

κατηγορήθηκαν από το ίδρυμα Francisco 

Franco, μια οντότητα που εξυμνεί μια 

δικτατορία και τα εγκλήματα της, καθώς 

και από την οικογένεια Franco, για 

διάφορες αξιόποινες πράξεις που θα 

μπορούσαν να επισύρουν φυλάκιση 13 

ετών μετά την πραγματοποίηση μιας 

ειρηνικής και συμβολικής δράσης, η 

οποία περιλάμβανε το ξετύλιγμα δύο 

μεγάλων πανό από την έπαυλη Pazo de 

Meirás, τα οποία καλούσαν τις δημόσιες 

αρχές να παρέμβουν για να ανακτηθεί 

αυτό το ακίνητο για λογαριασμό του λαού 

της Γαλικίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Soraya Post 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

άνοδος της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ ι (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΖ ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ισπανικό Κογκρέσο ενέκρινε πρόταση για 

τη μεταφορά των λειψάνων του 

Francisco Franco από τον τάφο του που 

βρίσκεται στο πολεμικό μνημείο της 

Κοιλάδας των Πεσόντων, τόπο 

προσκυνήματος της ακροδεξιάς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

αφαιρεθούν τελείως όλα τα εναπομένοντα 

σύμβολα ή μνημεία που εξυμνούν τη 

στρατιωτική εξέγερση, τον εμφύλιο 

πόλεμο και τη δικτατορία του Φράνκο, 

και ζητεί, όσα από αυτά δεν είναι δυνατόν 

να αποσυρθούν να ενταχθούν στο 

κατάλληλο πλαίσιο και να 

επανερμηνευθούν, ώστε να μπορούν να 

συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού και στη διατήρηση της μνήμης 

του παρελθόντος· 

Or. en 

 

 


