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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.3.2019 B8-0212/1

Pozměňovací návrh 1
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0212/2019
Claude Moraes
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Základní práva osob afrického původu v Evropě

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá orgány EU a ostatní členské 
státy, aby následovaly tento příklad, jenž 
může zahrnovat i jistou formu 
kompenzace, jako je nabídka veřejné 
omluvy a navrácení odcizených artefaktů 
zpět do zemí původu;

8. žádá orgány EU a ostatní členské 
státy, aby následovaly tento příklad, jenž 
může zahrnovat i jistou formu 
kompenzace, jako je finanční 
kompenzace, nabídka veřejné omluvy 
a navrácení odcizených artefaktů zpět do 
zemí původu;
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Pozměňovací návrh 2
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0212/2019
Claude Moraes
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Základní práva osob afrického původu v Evropě

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby rozvíjely 
vnitrostátní strategie proti rasismu, které se 
budou zabývat srovnáváním situace lidí 
afrického původu v oblastech, jako je 
vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, 
zaměstnanost, policie, sociální služby 
a soudní systém, politická účast 
a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí 
afrického původu v televizních pořadech 
a sdělovacích prostředcích, a aby 
odpovídajícím způsobem řešily 
nedostatečné zastoupení lidí afrického 
původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti 
afrického původu;

11. vyzývá členské státy, aby rozvíjely 
vnitrostátní strategie proti rasismu, které se 
budou zabývat srovnáváním situace lidí 
afrického původu v oblastech, jako je 
vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, 
zaměstnanost, policie, sociální služby 
a soudní systém, politická účast 
a zastoupení prostřednictvím podpory 
pozitivních vzorů, a podporovat přítomnost 
lidí afrického původu v televizních 
pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby 
odpovídajícím způsobem řešily 
nedostatečné zastoupení lidí afrického 
původu;
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