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Poprawka 2
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Da. mając na uwadze, że najwyższy 
odsetek ofiar morderstw w USA stanowią 
ciemnoskóre kobiety transpłciowe, które 
mają również do czynienia z brutalnością 
policji i przemocą strukturalną; mając na 
uwadze, że 9 % ciemnoskórych kobiet 
transpłciowych w USA jest osadzonych w 
więzieniu, co stanowi blisko 
dziesięciokrotność w stosunku do ogółu 
ludności w USA;

Or. en
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Poprawka 3
Martin Schirdewan, Clare Daly, Malin Björk
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Qa. mając na uwadze, że zjawisko 
rasizmu strukturalnego znajduje również 
odzwierciedlenie w nierówności 
społeczno-ekonomicznej i ubóstwie, a 
czynniki te wzajemnie na siebie oddziałują 
i wzajemnie się wzmacniają; mając na 
uwadze, że jest to szczególnie widoczne na 
rynku pracy, gdzie najbardziej zagrożeni 
są pracownicy z mniejszości rasowych, ale 
również w mieszkalnictwie i w edukacji; 
mając na uwadze, że działania na rzecz 
równości i walki z rasizmem 
strukturalnym muszą iść ze sobą w parze i 
muszą być podejmowane systematycznie;

Or. en
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Poprawka 4
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że zgodnie z 
danymi FRA grupami rasowymi 
najbardziej narażonymi w Europie na 
rasizm i dyskryminację o podłożu 
etnicznym lub imigracyjnym są Romowie i 
osoby pochodzące z Afryki Północnej lub 
strefy subsaharyjskiej9;

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

S. mając na uwadze, że zgodnie z 
danymi FRA grupami rasowymi 
najbardziej narażonymi w Europie na 
rasizm i dyskryminację o podłożu 
etnicznym lub imigracyjnym są Romowie i 
osoby pochodzące z Afryki Północnej lub 
strefy subsaharyjskiej9; mając na uwadze, 
że badania FRA wskazują również na 
wysoki poziom dyskryminacji i rasizmu 
wobec muzułmanów10 i Żydów11;
________
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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Poprawka 5
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Recital AA a (new)

Projekt rezolucji Poprawka

 AAa. mając na uwadze, że media i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
donoszą o przypadkach rasizmu, 
ksenofobii i nietolerancji skierowanych 
przeciwko społecznościom w związku z 
pandemią COVID-19 w większości państw 
członkowskich UE5; mając na uwadze, że 
mniejszości rasowe i etniczne w wielu 
krajach są przedmiotem 
dyskryminacyjnych kontroli i grzywien, 
profilowania rasowego oraz brutalnej 
taktyki policji i przemocy, zwłaszcza w 
kontekście uprawnień organów ścigania 
w zakresie egzekwowania prawa w 
związku z ograniczeniami w 
przemieszczaniu się w kontekście COVID-
19;
__________
5FRA, Pandemia koronawirusa w UE: 
konsekwencje dla praw podstawowych, 
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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Poprawka 6
Martin Schirdewan, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 21a. podkreśla, że wykonując swoje 
obowiązki, policja i organy ścigania 
powinny stosować środki niewymagające 
użycia siły, zanim odwołają się do użycia 
siły, oraz że wszystkie działania organów 
ścigania powinny być planowane tak, by 
zminimalizować ryzyko nadmiernej siły 
lub szkody; podkreśla, że stosowanie 
duszenia i innych form przymusu 
fizycznego, które mogą prowadzić do 
asfiksji pozycyjnej, stanowi pogwałcenie 
podstawowych praw człowieka, i w 
związku z tym wzywa do zakazania 
stosowania takich technik w działaniach 
policyjnych;

Or. en
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Poprawka 7
Martin Schirdewan, Clare Daly, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 27a. podkreśla, że podmioty, które 
angażują się w działania o charakterze 
dyskryminacyjnym wobec społeczności 
padających ofiarą uprzedzeń rasowych 
lub podejmują decyzje lub stosują środki 
w tym celu, nie powinny kwalifikować się 
do finansowania z budżetu Unii;

Or. en
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Poprawka 8
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesty antyrasistowskie po śmierci George’a Floyda

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 27b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny i 
zaradzenia nieproporcjonalnym skutkom 
pandemii COVID-19 w odniesieniu do 
grup rasowych i etnicznych, które już 
wcześniej doświadczyły intensywnego 
obwiniania, dyskryminacji i mowy 
nienawiści, w tym ze strony polityków, a 
także egzekwowania polityk rasistowskich, 
nasilenia ataków rasistowskich, tworzenia 
profili rasowych i brutalności policji, 
trudniejszego dostępu do edukacji, braku 
bezpieczeństwa finansowego, utraty 
dochodów, likwidacji lub ograniczenia 
państwowych usług wsparcia, 
przeludnienia i ograniczenia dostępu do 
czystej wody i warunków sanitarnych;

Or. en


