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Резолюция на Европейския парламент относно протестите срещу расизма след 
смъртта на Джордж Флойд
(2020/2685(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 
1976 г., и по-специално член 21 от него,

– като взе предвид член 6, буква а) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Общата позиция на Съвета от 27 декември 2001 г. за 
прилагането на специални мерки за борба с тероризма (2001/931/CFSP),

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/20 на Съвета от 13 януари 2020 г. за 
актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на 
които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за 
прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение 
(ОВППС) 2019/1341,

– като взе предвид изявленията Съвета и Комисията от 17 юни 2020 г. относно 
протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2001 г. относно положението в 
Афганистан и унищожаването на културното наследство на страната1,

– като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно унищожаването на 
културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш2;

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

А. като има предвид, че на 25 май 2020 г. Джордж Флойд умира след полицейска 
намеса в Минеаполис в Съединените американски щати; като има предвид, че 
съществуват видеозаписи на инцидента, които бяха широко разпространени в 
социалните медии и разтърсиха дълбоко целия свят;

Б. като има предвид, че в член 21 на Международния пакт за граждански и 
политически права се признава правото на мирен протест;

В. като има предвид, че смъртта на Джордж Флойд се използва от крайно леви групи 
за собствените им злонамерени цели; като има предвид, че тези групи насърчават 

1 OВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 208.
2 ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 55
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съпътствани от насилие протести в САЩ и в Европа; като има предвид, че преди 
всичко движението „Антифа“ организира и извърши насилствени нападения в 
Съединените щати и на други места под претекст, че протестира срещу смъртта 
на Джордж Флойд;

Г. като има предвид, че е известно, че движението „Антифа“ подстрекава към 
насилие и извършва актове на насилие в Европа; като има предвид, че във връзка 
със смъртта на Джордж Флойд във Франция се стигна до сериозни инциденти, 
ръководени от крайно левите групи и групите, известни като „Антифа“; като има 
предвид, че тези действия бяха насърчавани по-специално от политическата група 
La France Insoumise, която е част от политическата група GUE/NGL;

Д. като има предвид, че вследствие на смъртта на Джордж Флойд протести в 
рамките на движението Black Lives Matter („Животът на чернокожите има 
значение“) избухнаха навсякъде в САЩ и в Европа, въпреки че пандемията от 
COVID-19 беше в разгара си; като има предвид, че протестите прераснаха в 
актове на насилие, изразяващи се в нападения, размирици и плячкосвания, 
вследствие на които бяха нанесени непоправими щети на обществено и частно 
имущество;

Е. като има предвид, че движението Black Lives Matter използва дискриминираща 
реторика; като има предвид, че хора от всякакъв произход са засегнати от редките 
случаи на упражняване на насилие от страна на полицията; като има предвид, че 
мотото на движението Black Lives Matter изглежда не взема под внимание, че 
всеки един живот е от значение;

1. изразява най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на 
Джордж Флойд и остро осъжда факта, че Джордж Флойд е убит вследствие на 
прекомерна намеса от страна на полицията;

2. осъжда малкото известни случаи на полицейско насилие, жертва на което са хора 
от всякакъв произход; подкрепя полицейските сили като основен инструмент за 
прилагането на принципите на правовата държава;

3. припомня, че наказателното преследване попада в обхвата на съдебния 
суверенитет на държавата; счита, че няма причина да се мисли, че правните 
системи в САЩ не разполагат с достатъчно възможности да изправят 
извършителите пред правосъдието; освен това счита за неприемлива всяка форма 
на правосъдие на тълпата;

4. осъжда бруталните и разрушителни протести, избухнали по целия свят след 
смъртта на Джордж Флойд, които използват неговата смърт като претекст за 
упражняване на насилие и причиняват неизчислими икономически, а в някои 
случаи и физически вреди; изразява своя потрес от разрушенията и 
плячкосванията, подкрепяни, наред с другото, от левите и радикалните леви 
групи; осъжда най-категорично всеки акт на насилие и разрушение; призовава 
лицата, които желаят да протестират, да го правят по мирен път;

5. наблюдава с ужас разпространяването на иконокластика и сектантски 
прогресивизъм, които напомнят на талибаните; осъжда вандализма и увреждането 
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на статуи и други обекти, представляващи част от световното художествено и 
културно наследство, които служат за мишени на бруталните нападения, целящи 
заличаването на тяхното значение и историческата им стойност или 
злоупотребата с тях;

6. припомня принципа на индивидуална наказателна отговорност за тежки 
престъпления и във връзка с това изразява солидарност с мнозинството от 
спазващите закона полицейски служители, които изпълняват основната задача за 
поддържане на обществената безопасност – най-често във враждебна среда;

7. счита, че по-голямата част от отразяването от страна на основните медии на 
смъртта на Джордж Флойд и последвалите протести е било пристрастно и 
подклажда поляризацията в обществото;

8. изразява своята загриженост относно масовите протести, проведени в цял свят 
след смъртта на Джордж Флойд без оглед на мерките за спазване на отстояние 
между хората, което би могло да окаже сериозно отражение върху борбата срещу 
пандемията от COVID-19; призовава органите да спазват принципа за равно 
прилагане на закона, тъй като при множество предишни протести беше наложено 
пълно спазване на ограничаващите свободата на събранията правила за спазване 
на отстояние между хората;

9. счита расизма за многостранен проблем с извършители и жертви от всякакъв 
произход; осъжда понятия като „бяла привилегия“ и „колективна историческа 
вина“ като расистки теории; заявява, че никое лице не следва да поднася 
извинения или да се прекланя пред друго поради цвета на кожата си; припомня, 
че член 1 от Хартата на основните права на ЕС провъзгласява, че човешкото 
достойнство е ненакърнимо, така че не само животът на чернокожите, но и на 
всички други хора има значение в една и съща степен;

10. посочва, че в Нигерия хиляди чернокожи християни са били убити от радикални 
ислямисти като „Боко Харам“, но въпреки това никой от така нареченото 
движение на Black Lives Matter не е повишил глас в защита на тези жертви; 
посочва освен това, че от края на апартейда в Южна Африка са били убити повече 
от 2000 бели земеделски стопани, но в стремежа си към политическа коректност 
международната общност си затваря очите пред този факт;

11. приканва заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Съвета да осъдят 
изрично всички форми на расизъм и да обявят, че животът на всеки един човек е 
от значение;

12. изразява подкрепата си за Съединените американски щати за гарантирането на 
обществения ред по време на демонстрациите и подкрепя включването в списъка 
на терористичните сдружения на организации, използващи насилие, които 
представляват заплаха за обществената сигурност; приканва заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност да предложи на Съвета да 
актуализира списъка на признатите от ЕС терористични организации, за да се 
предприемат необходимите мерки за противодействие;
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13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на 
изпълняващия длъжността представител на САЩ в ЕС, на Камарата на 
представителите на САЩ и на правителството на Съединените американски щати.


