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17.6.2020 B9-0196/2

Pozmeňujúci návrh 2
Martin Schirdewan, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Da. keďže na černošské transrodové 
ženy pripadá najvyššia miera vrážd v USA 
a čelia tiež policajnej brutalite a 
štrukturálnemu násiliu; keďže 9 % 
černošských transrodových žien v USA je 
uväznených, čo je približne desaťnásobne 
viac než je pomer vo všeobecnej populácii 
v USA;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/3

Pozmeňujúci návrh 3
Martin Schirdewan, Clare Daly, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Qa. keďže štrukturálny rasizmus sa 
odráža aj v sociálno-ekonomickej 
nerovnosti a chudobe a tieto faktory sa 
navzájom ovplyvňujú a posilňujú; keďže 
je to obzvlášť viditeľné na trhu práce, kde 
ľudia tmavšej farby pleti majú 
najneistejšie pracovné miesta, ale aj v 
oblasti bývania a vzdelávania; keďže 
opatrenia na podporu rovnosti a boj proti 
štrukturálnemu rasizmu musia ísť ruka v 
ruke a musia sa riešiť systematicky;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/4

Pozmeňujúci návrh 4
Martin Schirdewan, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže podľa prieskumu agentúry 
FRA sú Rómovia, osoby zo severnej 
Afriky a subsaharskí Afričania skupinami, 
ktoré sú najviac zasiahnuté rasizmom a 
diskrimináciou na základe etnického alebo 
imigračného pôvodu9;

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

S. keďže podľa prieskumu agentúry 
FRA sú Rómovia, osoby zo severnej 
Afriky a subsaharskí Afričania skupinami, 
ktoré sú najviac zasiahnuté rasizmom a 
diskrimináciou na základe etnického alebo 
imigračného pôvodu9; keďže prieskumy 
agentúry FRA takisto uvádzajú vysoké 
miery diskriminácie a rasizmu voči 
moslimom10 a židom11;
________
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/
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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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17.6.2020 B9-0196/5

Pozmeňujúci návrh 5
Martin Schirdewan, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AA a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 AAa. keďže médiá a organizácie 
občianskej spoločnosti uvádzajú, že 
prípady rasizmu, xenofóbie a 
neznášanlivosti sú vo väčšine členských 
štátov EÚ namierené proti komunitám, 
ktoré sú spájané s pandémiou COVID-
195; keďže rasové a etnické menšiny čelia 
v mnohých krajinách diskriminačným 
kontrolám a pokutám, rasovému 
profilovaniu a tvrdým policajným 
postupom a násiliu, najmä v kontexte 
právomocí v oblasti presadzovania práva, 
ktoré majú orgány presadzovania práva v 
rámci  opatrení na obmedzenie pohybu v 
dôsledku pandémie COVID-19;
__________
5FRA, Pandémia koronavírusu v EÚ: Dôsledky 
na základné práva (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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17.6.2020 B9-0196/6

Pozmeňujúci návrh 6
Martin Schirdewan, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 21a. zdôrazňuje, že pri plnení si svojich 
povinností by mali policajné zložky a 
príslušníci polície a sily presadzovania 
práva používať nenásilné prostriedky 
predtým, než sa uchýlia k použitiu sily, a 
že všetky operácie presadzovania práva by 
mali byť plánované tak, aby sa 
minimalizovalo riziko použitia nadmernej 
sily alebo spôsobenia ujmy; zdôrazňuje, že 
použitie škrtiacich hmatov a iných foriem 
obmedzenia osobnej slobody, ktoré môže 
spôsobiť polohovú asfyxiu, porušuje 
základné ľudské práva, a preto žiada, aby 
bolo používanie takýchto techník pri 
výkone policajných funkcií zakázané;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/7

Pozmeňujúci návrh 7
Martin Schirdewan, Clare Daly, Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 27a. zdôrazňuje, že subjekty, ktoré sa 
zúčastňujú diskriminačných činností 
namierených proti určitým komunitám na 
rasovom základe alebo ktoré prijímajú 
rozhodnutia, či vykonávajú opatrenia za 
týmto účelom, by nemali byť oprávnené 
na financovanie z rozpočtu Únie;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/8

Pozmeňujúci návrh 8
Martin Schirdewan, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protirasistické demonštrácie po smrti Georgea Floyda

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 27b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby posúdili a riešili neprimeraný dopad 
pandémie COVID-19 na rasové a etnické 
skupiny, ktoré sa čoraz častejšie stávajú 
obetnými baránkami a terčom 
diskriminácie a nenávistných prejavov, a 
to aj zo strany politikov, ako aj obeťou 
presadzovania rasistických politík, 
narastajúcich rasistických útokov, 
rasového profilovania a policajnej 
brutality a ktoré čelia ťažšiemu prístupu k 
vzdelávaniu, väčšej finančnej neistote, 
strate príjmu, ukončeniu alebo zníženiu 
štátnych služieb podpory, preľudneniu a 
obmedzenému prístupu k čistej vode a 
horším hygienickým podmienkam;

Or. en


