
RE\1207765RO.docx PE647.679v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Document de ședință

B9-0194/2020

16.6.2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

referitoare la protestele împotriva rasismului care au avut loc după moartea lui 
George Floyd
(2020/2685(RSP))

Anna Fotyga, Cristian Terheș, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge 
Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann 
Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam 
Bielan
în numele Grupului ECR



PE647.679v01-00 2/3 RE\1207765RO.docx

RO

B9-0194/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protestele împotriva rasismului care 
au avut loc după moartea lui George Floyd
(2020/2685(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât moartea lui George Floyd a fost cauzată de brutalitatea unui polițist și a 
provocat la nivel internațional proteste, în toată America de Nord și Europa având loc 
revolte și manifestații;

B. întrucât toți agenții de poliție responsabili de moartea sa au fost concediați imediat, iar 
polițistul direct responsabil a fost acuzat de omor prin imprudență de gradul al doilea, în 
timp ce ceilalți polițiști care au participat la arestare au fost acuzați de complicitate la 
omor;

C. întrucât brutalitatea forțelor de poliție continuă să reprezinte o problemă în SUA și în 
multe țări din întreaga lume;

D.  întrucât polițiștii responsabili de moartea lui George Floyd reprezentau Poliția 
municipală din Minneapolis, Minnesota;

E. întrucât fiecare din cele 15 500 de departamente ale poliției locale, regionale sau statale 
din SUA sunt însărcinate cu selectarea candidaților, impunerea disciplinei și formarea 
agenților; întrucât rolul, sarcinile, organizarea și autoritatea forțelor de poliție variază de 
la un stat la altul, inclusiv în ceea ce privește competențele, responsabilitățile și 
finanțarea acestora, ceea ce înseamnă că rolul guvernului federal este limitat;

F. întrucât rasismul sistemic care caracterizează sistemul de justiție penală al SUA 
constituie în continuare o problemă critică pe care numai cetățenii americani de toate 
rasele, religiile și etniile o pot soluționa în mod colectiv;

G. întrucât protestele legitime împotriva rasismului și a actelor de violență comise de 
poliție sunt subminate de implicarea Antifa și a altor organizații radicale, ceea ce 
determină numai o exacerbare a imprevizibilității protestatarilor, o provocare a forțelor 
de ordine și o creștere a riscului de violență;

H. întrucât menținerea ordinii în SUA este o activitate solicitantă și periculoasă, deoarece 
agenții de poliție trebuie să facă față unor rate ridicate ale criminalității, unui acces 
generalizat la arme și unei ostilități deschise;

I. întrucât ratele de mortalitate a polițiștilor sunt mult mai mari în SUA decât în Europa; 
întrucât aceste rate ridicate nu sunt numai rezultatul unei militarizări excesive a poliției 
și al prejudecăților rasiale; întrucât, din multe motive, activitățile polițienești din SUA 
sunt mai periculoase și mai violente;

J. întrucât Antifa și alte grupări radicale de stânga se folosesc de proteste pentru a-și 
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impune viziunea radicală asupra istoriei, fapt care se manifestă prin distrugerea 
monumentelor, inclusiv a celor de comemorare a unor eroi recunoscuți, precum Tadeusz 
Kościuszko sau Winston Churchill;

K. întrucât SUA este o țară cu o îndelungată tradiție democratică și cu un sistem bine 
dezvoltat de echilibru al puterilor între diferitele instituții;

1. condamnă ferm rasismul, xenofobia și discriminarea sub toate formele;

2. sprijină dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la proteste pașnice;

3. regretă pierderea nejustificată a vieții lui George Floyd și transmite condoleanțe familiei 
și comunității lui;

4. salută faptul că forțele de poliție din Minneapolis au reacționat imediat la incident și au 
eliminat din funcție cei patru agenți implicați;

5. ia act de noile propuneri prezentate de președintele Donald Trump în favoarea reformei 
poliției, în special prin creșterea investițiilor în formarea, recrutarea și implicarea 
diferitelor comunități;

6. deplânge revoltele, jafurile și actele de vandalism care au izbucnit după uciderea lui 
George Floyd și care continuă în prezent în întreaga Americă de Nord și Europă;

7. ia act de faptul că acest caz tragic este folosit ca propagandă de adversarii SUA, inclusiv 
de China, Rusia și Iran, parțial cu scopul de a mobiliza protestele împotriva 
administrației SUA și a politicii sale externe;

8. condamnă faptul că Antifa și alte organizații radicale au deturnat protestele legitime de 
la scopul lor și le-au transformat în demonstrații violente, provocând tulburări și daune 
grave proprietăților, precum și punând în pericol viața oamenilor, îndemnându-i să 
participe la proteste în masă în ciuda pandemiei de coronavirus și în contradicție clară 
cu normele, reglementările și sfaturile experților în materie de sănătate;

9. subliniază că orice caz de brutalitate din partea poliției trebuie soluționat pe plan intern 
de către autoritățile competente;

10. reamintește că această tragedie s-a produs la o secție locală de poliție și că a fost tratată 
imediat de către autorități; recomandă, prin urmare, să se evite utilizarea tragediei în 
scopuri politice, ca pretext pentru a ataca și a condamna ansamblul forțelor de ordine;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui 
Statelor Unite ale Americii, membrilor Congresului și Senatului Statelor Unite ale 
Americii, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor 
membre.


