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Изменение  11 

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 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р к (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рк. като има предвид, че 

неонацисткото „Скандинавско 

движение за съпротива“ организира 

редовно събирания на различни места 

на Скандинавския полуостров, като се 

скандират лозунги и се развяват 

зелено-белите знамена на 

организацията; като има предвид, че 

редица членове на „Скандинавско 

движение за съпротива“ са осъдени за 

придружени с насилие нападения над 

граждани и служители на 

полицията; като има предвид, че 

многобройните палежи на приемни 

центрове за бежанци принудиха през 

2015 г. шведското правителство да 

крие местонахождението на 

сградите, предназначени за 

настаняване на бежанци; 

Or. en 
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Изменение  12 

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, Verts/ALE, GUE/NGL 

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р л (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рл. като има предвид, че всяка 

година на 16 март хиляди хора се 

събират в Рига в Деня на 

латвийските легионери, за да 

почетат паметта на латвийците, 

служили във „Вафен-СС“; 

Or. en 
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Изменение  13 

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, Verts/ALE, GUE/NGL 

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р м (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рм. като има предвид, че от 

началото на 2018 г. C14 и други 

крайнодесни групи в Украйна като 

свързаните с „Азов“  Национални 

дружини, „Десен сектор“, 

„Карпатска Сич“ и др. са извършили 

редица нападения срещу групи роми, 

антифашистки демонстрации, 

заседания на общински съвети, 

проява, организирана от „Амнести 

Интернешънъл“, художествени 

изложби, прояви на ЛГБТКИ лица 

(лесбийки, гейове, бисексуални, 

транссексуални, куиър и 

интерсексуални), активисти в 

областта на правата на жените и в 

областта на околната среда; 

Or. en 
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Изменение  14 

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, Жуан 

Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р н (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Рн. като има предвид, че сред 

основните причини за подема на 

неофашистката идеология и 

неофашистките групи могат да се 

посочат: политиките, които оказват 

неблагоприятно влияние върху 

социално-икономическото положение 

на работниците и на населението и 

засилването на социалното 

неравенство, неспазването на 

международното право и на Устава 

на ООН, разпространението на 

расистки и ксенофобски идеи в 

официални политики, по-специално в 

ЕС; 

 

Or. en 
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Изменение  15 

Сурая Пост 

от името на групата S&D 

Ана Миранда, Мирославс Митрофановс 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Форенца, Марина Албиол Гусман, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Нарастване на неофашисткото насилие в Европа 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Р о (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Ро. като има предвид, че 

насилието, извършвано от 

неофашистки групи в Европа, се 

съпровожда от увеличаване на 

антидемократични мерки, 

ограничения на правата, преследване 

и криминализация на дейността и на 

усилията на социалните движения, 

синдикалните организации и 

прогресивните и демократични сили; 

Or. en 

 

 


