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Amendamentul 1
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0212/2019
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită instituțiile UE și restul 
statelor membre să urmeze acest exemplu, 
care poate include anumite forme de 
despăgubiri, cum ar fi oferirea de scuze 
publice și restituirea artefactelor furate 
țărilor de origine;

8. invită instituțiile UE și restul 
statelor membre să urmeze acest exemplu, 
care poate include anumite forme de 
despăgubiri, cum ar fi compensațiile 
financiare, oferirea de scuze publice și 
restituirea artefactelor furate țărilor de 
origine;

Or. en
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Amendamentul 2
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0212/2019
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale de combatere a 
rasismului, care să abordeze situația 
comparativă a persoanelor de origine 
africană în domenii cum ar fi educația, 
locuințele, sănătatea, ocuparea forței de 
muncă, activitățile polițienești, serviciile 
sociale și justiția, 
participarea/reprezentarea politică și să 
încurajeze prezența persoanelor de origine 
africană la televiziune și pe alte canale 
mass-media, cu scopul de a aborda în mod 
adecvat lipsa lor de reprezentare, precum și 
lipsa unor modele pentru copiii de origine 
africană;

11. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale de combatere a 
rasismului, care să abordeze situația 
comparativă a persoanelor de origine 
africană în domenii cum ar fi educația, 
locuințele, sănătatea, ocuparea forței de 
muncă, activitățile polițienești, serviciile 
sociale și justiția, 
participarea/reprezentarea politică prin 
promovarea unor modele pozitive, și să 
încurajeze prezența persoanelor de origine 
africană la televiziune și pe alte canale 
mass-media, cu scopul de a aborda în mod 
adecvat lipsa lor de reprezentare;
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