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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt 
ta' George Floyd
(2020/2685(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-mewt ta' George Floyd kien ir-riżultat tal-brutalità ta' uffiċjal tal-pulizija wieħed u 
qajmet korla fuq livell internazzjonali fl-Amerka ta' Fuq u fl-Ewropa li wasslet għal 
irvellijiet u protesti;

B. billi l-uffiċjali tal-pulizija kollha responsabbli minn mewtu tkeċċew minnufih u dak 
direttament responsabbli kien akkużat b'omiċidju tat-tieni grad u b'omiċidju 
involontarju, filwaqt li l-uffiċjali l-oħra li pparteċipaw fl-arrest kienu akkużati li għenu u 
assistew fl-omiċidju;

C. billi l-brutalità tal-pulizija għadha tirrappreżenta problema fl-Istati Uniti kollha u f'bosta 
pajjiżi fid-dinja kollha;

D. billi l-uffiċjali tal-pulizija responsabbli mill-mewt ta' George Floyd kienu jagħmlu parti 
mill-Korp tal-Pulizija Muniċipali ta' Minneapolis, Minnesota;

E. billi kull wieħed mill-15 500 dipartiment tal-pulizija ta' belt, kontea jew stat fl-Istati 
Uniti huwa responsabbli mis-selezzjoni tal-applikanti, mill-impożizzjoni ta' dixxiplina u 
mit-taħriġ lill-uffiċjali; billi r-rwol, id-dmirijiet, l-organizzazzjoni u l-awtorità tal-korpi 
tal-pulizija jvarjaw minn stat għal ieħor, anki fl-oqsma tas-setgħat, tar-responsabbiltajiet 
u tal-finanzjament tagħhom, u dan ifisser li r-rwol tal-gvern federali huwa limitat;

F. billi r-razziżmu sistemiku fis-sistema ġudizzjarja kriminali tal-Istati Uniti għadu 
problema kritika li tista' tissolva biss b'mod kollettiv miċ-ċittadini tal-Istati Uniti ta' kull 
razza, reliġjon u appartenenza etnika;

G. billi l-protesti leġittimi kontra r-razziżmu u l-brutalità tal-pulizija huma mminati mill-
involviment ta' Antifa u mill-organizzazzjonijiet radikali l-oħra li jservu biss biex 
jimmassimizzaw il-volatilità tad-dimostranti, jipprovokaw lill-awtoritajiet inkarigati 
mill-infurzar tal-liġi u jżidu r-riskju ta' vjolenza;

H. billi l-infurzar tal-liġi fl-Istati Uniti huwa xogħol ferm esiġenti u perikoluża, inkwantu l-
uffiċjali huma mġiegħla jaffrontaw rati ta' kriminalità għolja, aċċess mifrux għall-armi u 
ostilità dikjarata;

I. billi r-rati ta' letalità tal-pulizija fl-Istati Uniti huma ferm ogħla minn dawk fl-Ewropa; 
billi rati daqshekk għoljin ma jistgħux jiġu spjegati biss mill-militarizzazzjoni eċċessiva 
tal-pulizija u mill-preġudizzji razzjali; billi l-attivitajiet tal-pulizija fl-Istati Uniti, għal 
bosta raġunijiet, huma aktar perikolużi u orjentati lejn il-ġlied;

J. billi Antifa u l-gruppi radikali tax-xellug l-oħra qegħdin jisfruttaw lill-protesti biex 
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jimponu l-viżjoni radikali tagħhom tal-istorja, li tidher meta jkissru l-monumenti, anki 
dawk li jikkommemoraw eroj rikonoxxuti bħala tali minn bosta, pereżempju Tadeusz 
Kościuszko jew Winston Churchill;

K. billi l-Istati Uniti huma pajjiż demokratiku bi tradizzjoni twila u sistema ta' 
kontrokontrolli żviluppata sew bejn id-diversi istituzzjonijiet;

1. Jikkundanna bil-qawwa r-razziżmu, il-ksenofobija u d-diskriminazzjoni f'kull forma 
tagħhom;

2. Isostni d-dritt ta' espressjoni u d-dritt għal protesta paċifika;

3. Jiddispjaċih bit-telfa mhux skużabbli tal-ħajja ta' bniedem u jesprimi l-kondoljanzi 
tiegħu lill-familja u lill-komunità ta' George Floyd;

4. Ifaħħar ir-reazzjoni fil-pront tal-Korp tal-Pulizija ta' Minneapolis għal dak li ġara kif 
ukoll għat-tneħħija mill-kariga għall-inkriminazzjoni tal-erba' uffiċjali involuti;

5. Jieħu nota tal-proposti l-ġodda ppreżentati mill-President Donald Trump għar-riforma 
tal-pulizija, inkluża ż-żieda fl-investimenti fit-taħriġ, fir-reklutaġġ u fl-involviment fil-
komunità għall-membri tal-korp tal-pulizija;

6. Jiddeplora l-irvellijiet, is-sakkeġġi u l-vandaliżmu li faqqgħu bħala konsegwenza tal-qtil 
u li qegħdin jiġru bħalissa fl-Amerka ta' Fuq u fl-Ewropa;

7. Josserva li dan il-każ traġiku qegħdin jinqdew bih l-avversarji tal-Istati Uniti fl-
attivitajiet propagandistiċi tagħhom, fosthom iċ-Ċina, ir-Russja u l-Iran, parzjalment bit-
tir li jużaw għall-vantaġġ tagħhom il-protesti kontra l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti u 
l-politiki barranin tagħha;

8. Jikkundanna l-fatt li Antifa u l-organizzazzjonijiet radikali l-oħra ħatfu f'idejhom il-
protesti leġittimi u li dawruhom f'dimostrazzjonijiet vjolenti, b'hekk ikkawżaw diżordni 
u ħsara gravi lill-proprjetà kif ukoll ipperikolaw ħajjet in-nies billi ħeġġewhom jieħdu 
sehem fil-protesti tal-massa minkejja l-pandemija tal-coronavirus u bi ksur ċar tar-
regoli, tar-regolamenti u tal-pariri tal-esperti tas-saħħa;

9. Jissottolinja l-fatt li kwalunkwe każ ta' brutalità tal-pulizija għandu jiġi solvut fuq livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti;

10. Ifakkar li din it-traġedja ġrat f'distrett tal-pulizija lokali u li l-awtoritajiet fil-pront 
indirizzawha; iwissi, għalhekk, li ma għandhiex tintuża għal skopijiet politiċi bħala 
skuża għall-attakki u għall-kundanna fil-konfront tal-awtoritajiet inkarigati mill-infurzar 
tal-liġi kollha kemm huma;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Istati Uniti, lill-Membri tal-Kungress u tas-Senat tal-Istati Uniti, lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


