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Pozmeňujúci návrh 1
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0212/2019
Claude Moraes
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Základné práva ľudí afrického pôvodu v Európe

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva inštitúcie EÚ a ostatné 
členské štáty, aby nasledovali tento príklad, 
pričom môžu poskytnúť určitú formu 
odškodnenia, napríklad ponúknuť verejné 
ospravedlnenie a navrátenie odcudzených 
artefaktov do krajín pôvodu;

8. vyzýva inštitúcie EÚ a ostatné 
členské štáty, aby nasledovali tento príklad, 
pričom môžu poskytnúť určitú formu 
odškodnenia, napríklad finančné 
odškodnenie, a ponúknuť verejné 
ospravedlnenie a navrátenie odcudzených 
artefaktov do krajín pôvodu;
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Pozmeňujúci návrh 2
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0212/2019
Claude Moraes
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Základné práva ľudí afrického pôvodu v Európe

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali národné stratégie boja proti 
rasizmu, ktoré budú zamerané na 
porovnanie situácie ľudí afrického pôvodu 
v oblastiach, ako je vzdelávanie, bývanie, 
zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, 
policajná práca, sociálne služby, systém 
justície a politická účasť a zastúpenie, a 
aby podporili účasť ľudí afrického pôvodu 
v televíznych programoch a ďalších 
médiách s cieľom primerane riešiť 
nedostatočné zastúpenie ľudí afrického 
pôvodu, ako aj nedostatok vzorov pre deti 
afrického pôvodu;

11. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali národné stratégie boja proti 
rasizmu, ktoré budú zamerané na 
porovnanie situácie ľudí afrického pôvodu 
v oblastiach, ako je vzdelávanie, bývanie, 
zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, 
policajná práca, sociálne služby, systém 
justície a politická účasť a zastúpenie 
prostredníctvom podpory pozitívnych 
vzorov, a aby podporili účasť ľudí 
afrického pôvodu v televíznych 
programoch a ďalších médiách s cieľom 
primerane riešiť nedostatočné zastúpenie 
ľudí afrického pôvodu;
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