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Изменение 2
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 Гa. като има предвид, че черните 
трансполови жени са обект на най-
високия процент на убийства в САЩ 
и също така срещат полицейско и 
структурно насилие; като има 
предвид, че 9% от черните 
трансполови жени са лишени от 
свобода в САЩ, което е 
приблизително десет пъти повече от 
съответния дял за населението на 
САЩ като цяло;

Or. en
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Изменение 3
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли, Малин Бьорк
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Съображение Р a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 Рa. като има предвид, че 
структурният расизъм намира 
отражение и в социално-
икономическото неравенство и 
бедността, като тези фактори си 
взаимодействат и се укрепват 
взаимно; като има предвид, че това е 
особено видимо на пазара на труда, 
където най-уязвимите работници са 
цветнокожи, но също така и в 
областта на жилищното 
настаняване и образованието; като 
има предвид, че действията в 
подкрепа на равенството и срещу 
структурния расизъм трябва да 
вървят ръка за ръка и да се 
разглеждат систематично;

Or. en
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Изменение 4
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Съображение Т

Предложение за резолюция Изменение

Т. като има предвид, че в 
проучването на FRA се съобщава, че 
расово обособяваните групи, които са 
най-силно засегнати от расизма и 
дискриминацията в Европа въз основа 
на етнически или имигрантски 
произход, са ромите, лицата от Северна 
Африка и тези произхождащи от 
Африка на юг от Сахара9;

_______
9 https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-main-results/

Т. като има предвид, че в 
проучването на FRA се съобщава, че 
расово обособяваните групи, които са 
най-силно засегнати от расизма и 
дискриминацията в Европа въз основа 
на етнически или имигрантски 
произход, са ромите, лицата от Северна 
Африка и тези, произхождащи от 
Африка на юг от Сахара9; като има 
предвид, че в проучванията на FRA 
също така се отчитат високи 
равнища на дискриминация и расизъм 
срещу мюсюлмани10 и евреи11;
________
9 https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-main-results/ 
10 
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-
european-union-minorities-and-discrimination-
survey-muslims-selected
11 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experien
ces-and-perceptions-antisemitism-second-survey-
discrimination-and-hate 

Or. en
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Изменение 5
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Съображение AА a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 AAa. като има предвид, че медиите 
и организациите на гражданското 
общество съобщават, че инциденти 
на расизъм, ксенофобия и 
нетърпимост са били насочени срещу 
общности, свързвани с пандемията на 
COVID-19, в повечето държави – 
членки на ЕС5; като има предвид, че 
расовите и етническите малцинства 
в много държави са подлагани на 
дискриминационни проверки и глоби, 
профилиране на расова основа и 
силови полицейски тактики и 
насилие, особено в контекста на 
правомощията за прилагане на 
закона, предоставени на 
правоприлагащите органи като част 
от ограничителните мерки поради 
COVID-19;
__________
5 FRA, „Coronavirus pandemic in the EU: 
Fundamental rights implications“ Пандемията от 
коронавирус в ЕС: последици за основните 
права), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-
01aa75ed71a1/language-en

Or. en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
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Изменение 6
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли, Пернандо Барена Арса
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Параграф 21 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 21а. подчертава, че при 
изпълнението на своите задължения 
полицията и правоприлагащите 
органи следва да прилагат 
ненасилствени средства, преди да 
прибягват до употреба на сила, и че 
следва всички операции по 
правоприлагане да се планират така, 
че да се сведе до минимум рискът от 
прекомерна сила или вреда; 
подчертава, че използването на 
хватки за задушаване и други форми 
на физическо ограничаване, които 
могат да доведат до позиционна 
асфиксия, нарушават основните 
права на човека, и следователно 
призовава за забрана на използването 
на такива техники в полицейската 
дейност;

Or. en
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Изменение 7
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли, Корнелия Ернст
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Параграф 27 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 27а. подчертава, че субектите, 
които извършват дискриминационни 
действия срещу расово обособяваните 
общности, вземат решения или 
прилагат мерки за тази цел, следва да 
не бъдат допустими за финансиране 
чрез бюджета на Съюза;

Or. en
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Изменение 8
Мартин Ширдеван, Клеър Дейли
от името на групата GUE
Евин Инсир
от името на групата S&D
Алис Кунке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Протести срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложение за резолюция
Параграф 27 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 27б. призовава Комисията и 
държавите членки да направят 
оценка и да предприемат мерки във 
връзка с непропорционалното 
въздействие на пандемията на 
COVID-19 върху расовите и 
етническите групи, които вече са 
ставали обект на по-интензивно 
търсене на изкупителни жертви, 
дискриминация и слово на омразата, 
включително от страна на 
политици, както и на прилагане на 
расистки политики, увеличаване на 
расистките нападения, расово 
профилиране и полицейско насилие, 
по-труден достъп до образование, 
увеличена финансова несигурност, 
загуба на доходи, закриване или 
намаляване на услугите за държавно 
подпомагане, пренаселване и 
намаляване на достъпа до чиста вода 
и санитарни условия;

Or. en


