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Poprawka 1
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0212/2019
Claude Moraes
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w 
Europie

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. apeluje do instytucji UE i 
pozostałych państw członkowskich, by 
poszły za tym przykładem, co może 
obejmować pewną formę 
zadośćuczynienia, np. oficjalne 
przeprosiny i zwrot zagrabionych dóbr do 
państw pochodzenia;

8. apeluje do instytucji UE i 
pozostałych państw członkowskich, by 
poszły za tym przykładem, co może 
obejmować pewną formę 
zadośćuczynienia, np. odszkodowania 
finansowe, oficjalne przeprosiny i zwrot 
zagrabionych dóbr do państw pochodzenia;
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Poprawka 2
Malin Björk, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Sabine Lösing, Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0212/2019
Claude Moraes
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w 
Europie

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych strategii 
antyrasistowskich w odpowiedzi na 
sytuację osób pochodzenia afrykańskiego 
w obszarach edukacji, mieszkalnictwa, 
opieki zdrowotnej, zatrudnienia, kontaktów 
z policją, usług społecznych, sądownictwa 
oraz udziału w życiu politycznym i 
reprezentacji politycznej, a także o 
zachęcanie do udziału osób pochodzenia 
afrykańskiego w mediach i programach 
telewizyjnych, by odpowiednio 
zareagować na brak reprezentacji osób 
pochodzenia afrykańskiego oraz brak 
wzorów do naśladowania dla dzieci 
pochodzenia afrykańskiego;

11. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych strategii 
antyrasistowskich w odpowiedzi na 
sytuację osób pochodzenia afrykańskiego 
w obszarach edukacji, mieszkalnictwa, 
opieki zdrowotnej, zatrudnienia, kontaktów 
z policją, usług społecznych, sądownictwa 
oraz udziału w życiu politycznym i 
reprezentacji politycznej poprzez 
propagowanie pozytywnych wzorów do 
naśladowania, a także o zachęcanie do 
udziału osób pochodzenia afrykańskiego w 
mediach i programach telewizyjnych, by 
odpowiednio zareagować na brak 
reprezentacji osób pochodzenia 
afrykańskiego;
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