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NL In verscheidenheid verenigd NL

17.6.2020 B9-0196/2

Amendement 2
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 D bis. overwegende dat zwarte 
transgendervrouwen als slachtoffer 
oververtegenwoordigd zijn in de 
moordstatistieken in de VS, en dat zij vaak 
worden geconfronteerd met structureel en 
politiegeweld; overwegende dat 9 % van 
de transgendervrouwen in de VS in de 
gevangenis zit, en dat cijfer ongeveer tien 
keer hoger ligt dan het percentage onder 
de algemene bevolking in de VS;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/3

Amendement 3
Martin Schirdewan, Clare Daly, Malin Björk
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 Q bis. overwegende dat structureel 
racisme ook weerspiegeld wordt in 
sociaal-economische ongelijkheid en 
armoede, en dat deze factoren elkaar 
beïnvloeden en versterken; overwegende 
dat dit met name zichtbaar is op de 
arbeidsmarkt, waar gekleurde mensen het 
meest kwetsbaar zijn, maar ook tot uiting 
komt op het gebied van huisvesting en 
onderwijs; overwegende dat maatregelen 
voor gelijkheid en tegen structureel 
racisme hand in hand gaan, en dat deze 
kwesties systematisch moeten worden 
aangepakt;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/4

Amendement 4
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat uit de FRA-
enquête blijkt dat de geracialiseerde 
groepen die vanwege hun etnische of 
migratieachtergrond het meest onder 
racisme en discriminatie in Europa te lijden 
hebben, bestaan uit Roma, mensen uit 
Noord-Afrika en Afrikanen van bezuiden 
de Sahara9;

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

S. overwegende dat uit de FRA-
enquête blijkt dat de geracialiseerde 
groepen die vanwege hun etnische of 
migratieachtergrond het meest onder 
racisme en discriminatie in Europa te lijden 
hebben, bestaan uit Roma, mensen uit 
Noord-Afrika en Afrikanen van bezuiden 
de Sahara9; overwegende dat uit de FRA-
enquête ook blijkt dat het niveau van 
discriminatie en racisme ten aanzien van 
de moslim-10 en joodse gemeenschap11 
hoog is;
________
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

https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
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Amendement 5
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Overweging AA bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 AA bis. overwegende dat de media 
en maatschappelijke organisaties er 
melding van hebben gemaakt dat er in de 
meeste EU-lidstaten5 incidenten zijn 
geweest als gevolg van racisme, xenofobie 
en intolerantie tegen bepaalde 
gemeenschappen, in het kader van de 
COVID-19-pandemie; overwegende dat 
raciale en etnische minderheden in vele 
landen onderworpen zijn geweest aan 
discriminerende controles en boetes, 
raciale profilering, en een hardhandig en 
gewelddadig politieoptreden, vooral met 
betrekking tot de bevoegdheden die in het 
kader van de lockdownmaatregelen tegen 
COVID-19 aan de 
rechtshandhavingsinstanties werden 
overgedragen;
__________
5 FRA, Coronavirus pandemic in the EU: 
Fundamental rights implications, 
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
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcddefec-8443-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en
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Amendement 6
Martin Schirdewan, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 21 bis. benadrukt dat de politie en de 
rechtshandhavingsinstanties bij de 
uitoefening van hun taken eerst op een 
niet-gewelddadige manier moeten 
optreden vooraleer tot geweld over te 
gaan, en dat alle ordehandhavingsacties 
zodanig moeten worden gepland dat het 
risico op buitensporig geweld of schade 
zoveel mogelijk wordt beperkt; benadrukt 
dat het gebruik van wurghoudingen en 
andere vormen van fysieke dwang die tot 
verstikking kunnen leiden de 
fundamentele mensenrechten schenden, 
en roept bijgevolg op tot een verbod op het 
gebruik van deze technieken bij 
politiewerkzaamheden;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/7

Amendement 7
Martin Schirdewan, Clare Daly, Cornelia Ernst
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 27 bis. benadrukt dat instanties die zich 
inlaten met discriminerende activiteiten 
tegen bepaalde rassengemeenschappen, of 
met dat oogmerk besluiten of maatregelen 
nemen, niet in aanmerking mogen komen 
voor financiering uit de EU-begroting;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/8

Amendement 8
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Antiracismedemonstraties na de dood van George Floyd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 27 ter. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om de onevenredig zware 
gevolgen te evalueren en aan te pakken 
die de COVID-19-pandemie voor 
bepaalde raciale en etnische groepen had: 
zij werden vaak als zondebok aangewezen, 
gediscrimineerd, of werden het slachtoffer 
van haatzaaiende uitlatingen, ook door 
politici, en van de handhaving van 
racistische beleidsmaatregelen, een 
toename van racistische aanvallen, 
raciale profilering en politiegeweld, een 
moeilijkere toegang tot onderwijs, 
toegenomen financiële onzekerheid, 
verlies van inkomen, het schrappen of 
beperken van overheidsbijstand, 
overbevolking en een slechtere toegang tot 
zuiver water en goede sanitaire 
voorzieningen;

Or. en


