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Predlog spremembe 1
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sabine Lösing, Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0212/2019
Claude Moraes
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Temeljne pravice oseb afriškega porekla v Evropi

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva institucije EU in ostale 
države članice, naj sledijo temu zgledu, kar 
lahko vključuje odpravo škode, na primer v 
obliki javnega opravičila in vračila 
ukradenih artefaktov državam izvora;

8. poziva institucije EU in ostale 
države članice, naj sledijo temu zgledu, kar 
lahko vključuje odpravo škode, na primer v 
obliki finančnih odškodnin, javnega 
opravičila in vračila ukradenih artefaktov 
državam izvora;

Or. en



AM\1180598SL.docx PE637.635v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

22.3.2019 B8-0212/2

Predlog spremembe 2
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sabine Lösing, Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0212/2019
Claude Moraes
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Temeljne pravice oseb afriškega porekla v Evropi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj 
oblikujejo nacionalne strategije za 
preprečevanje rasizma, s katerimi bodo 
obravnavale primerjalni položaj oseb 
afriškega porekla na področjih, kot so 
izobraževanje, stanovanja, zdravstvo, 
zaposlovanje, policijske dejavnosti, 
socialne storitve, pravosodni sistem, 
politična udeležba in zastopanje, ter naj 
spodbujajo udeležbo oseb afriškega 
porekla v televizijskih programih in drugih 
medijih, da bi se tako ustrezno odzvale na 
prenizko zastopanje teh oseb in 
pomanjkanje vzornikov za otroke 
afriškega porekla;

11. poziva države članice, naj 
oblikujejo nacionalne strategije za 
preprečevanje rasizma, s katerimi bodo 
obravnavale primerjalni položaj oseb 
afriškega porekla na področjih, kot so 
izobraževanje, stanovanja, zdravstvo, 
zaposlovanje, policijske dejavnosti, 
socialne storitve, pravosodni sistem, 
politična udeležba in zastopanje, in sicer s 
promocijo vzornikov, ter naj spodbujajo 
udeležbo oseb afriškega porekla v 
televizijskih programih in drugih medijih, 
da bi se tako ustrezno odzvale na prenizko 
zastopanje teh oseb;
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