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B9-0194/2020
Резолюция на Европейския парламент относно протестите срещу расизма след
смъртта на Джордж Флойд
(2020/2685(RSP))
Европейският парламент,
–

като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.

като има предвид, че смъртта на Джордж Флойд е резултат от бруталността на
един полицейски служител и предизвика международно възмущение в цяла
Северна Америка и Европа и доведе до бунтове и протести;

Б.

като има предвид, че полицейските служители, отговорни за неговата смърт, бяха
незабавно уволнени, и че пряко отговорният служител е обвинен в убийство втора
степен и в причиняване на смърт по непредпазливост, докато другите служители,
участвали в задържането, са обвинени в помагачество и съучастничество в
убийство;

В.

като има предвид, че полицейското насилие продължава да бъде постоянен
проблем на територията на САЩ и в много държави по света;

Г.

като има предвид, че полицейските служители, отговорни за смъртта на Джордж
Флойд, са представлявали общинските полицейски сили на Минеаполис,
Минесота;

Д.

като има предвид, че всяка от 15 500-те градски, окръжни или щатски полицейски
служби в САЩ отговаря за проверката на кандидатите, за спазването на
дисциплината и за обучаването на служителите; като има предвид, че ролята,
задълженията, организацията и правомощията на полицейските сили са различни
в отделните щати, включително по отношение на техните правомощия,
отговорности и финансиране, което означава, че федералното правителство има
ограничена роля;

Е.

като има предвид, че системният расизъм в системата на САЩ за наказателно
правосъдие продължава да бъде основен проблем, който само гражданите на
САЩ от всички раси, религии и етноси могат да решат съвместно;

Ж.

като има предвид, че законните протести срещу расизма и полицейското насилие
се подкопават от участието на Antifa и други радикални организации, което
участие води единствено до максимално увеличаване на нестабилността на
протестиращите, провокира правоприлагане и повишава потенциала за насилие;

З.

като има предвид, че правоприлагането в САЩ е много трудоемко и опасно, тъй
като служителите са принудени да се справят с високи равнища на престъпност,
широкоразпространен достъп до оръжия и открита враждебност;

И.

като има предвид, че равнището на смъртност на полицейските служители в САЩ
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е много по-високо от това в Европа; като има предвид, че такива високи равнища
на смъртност не могат да бъдат обяснени само с прекомерната милитаризация на
полицията и расовите предразсъдъци; като има предвид, че по много причини
полицейските действия в САЩ са по-опасни и ориентирани към бойни действия;
Й.

като има предвид, че Antifa и други радикални левичарски групи използват
протестите, за да наложат своята радикална визия за историята, което се проявява
в разрушаването на паметници, включително посветените на общопризнати герои
като Тадеуш Кошчюшко или Уинстън Чърчил;

К.

като има предвид, че САЩ са демократична държава с дългогодишни традиции и
добре развити механизми на взаимозависимост и взаимоограничаване между
различните институции;

1.

остро осъжда расизма, ксенофобията и дискриминацията във всичките им форми;

2.

подкрепя правото на свобода на изразяване на мнение и правото на мирен
протест;

3.

изразява съжаление за непростимата загуба на човешки живот и изразява своите
съболезнования на семейството и общността на Джордж Флойд;

4.

приветства бързата реакция на минеаполските полицейски сили по отношение на
инцидента и освобождаването от служебни задължения и повдигането на
обвинения на четиримата участвали служители;

5.

отбелязва новите предложения, обявени от президента Доналд Тръмп за реформа
на полицията, включително увеличаване на инвестициите в обучението на
полицейските служители, набирането на персонал и участието на общността;

6.

изразява съжаление във връзка с бунтовете, плячкосването и вандализирането,
които избухнаха вследствие на убийството и които в момента продължават в
Северна Америка и Европа;

7.

отбелязва, че този трагичен случай се използва за пропагандни дейности на
противниците на САЩ, включително Китай, Русия и Иран, отчасти с цел
предизвикване на протести срещу администрацията на САЩ и нейните външни
политики;

8.

осъжда превземането на легитимните протести от страна на Antifa и други
радикални организации и факта, че те ги превърнаха в демонстрации, водещи до
насилие, които създават безредици и причиняват сериозни имуществени щети и
застрашават също така живота на хората, като ги призовават да вземат участие в
масови протести въпреки пандемията от коронавирус и в ясно противоречие с
правилата, разпоредбите и препоръките на здравни експерти;

9.

подчертава, че всички случаи на полицейско насилие трябва да бъдат решавани на
национално равнище от съответните органи;

10.

припомня, че тази трагедия се случи на територията на местна полицейска служба
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и органите бързо взеха мерки; поради това предупреждава срещу нейното
използване за политически цели като извинение да се напада и заклеймява
правоприлагането като цяло;
11.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президента на
Съединените американски щати, на членовете на Конгреса и на Сената на САЩ,
на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, както и
на правителствата и парламентите на държавите членки.
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