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Ændringsforslag 42
Sophia in ’t Veld
for Renew-Gruppen
Evin Incir
for S&D-Gruppen
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Schirdewan, Clare Daly
  for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesterne mod racisme efter George Floyds død

Forslag til beslutning
Betragtning L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. er henviser til, at det demokratiske 
internationale samfund har taget skarpt 
afstand fra den overdrevne 
magtanvendelse, fordømt vold og racisme 
af enhver art og opfordret til, at alle 
sådanne hændelser skal håndteres hurtigt, 
effektivt og under fuld overholdelse af 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne;

L. er henviser til, at dele af det 
internationale samfund har taget skarpt 
afstand fra den overdrevne 
magtanvendelse, fordømt vold og racisme 
af enhver art og opfordret til, at alle 
sådanne hændelser skal håndteres hurtigt, 
effektivt og under fuld overholdelse af 
retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne; der henviser til, at 
EU-institutionernes ledere offentligt og 
uden forbehold bør fordømme den 
racisme og politivold, der har ført til 
George Floyds og andres død;
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Ændringsforslag 43
Sophia in ’t Veld
for Renew-Gruppen
Evin Incir
for S&D-Gruppen
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Schirdewan, Clare Daly
 for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesterne mod racisme efter George Floyds død

Forslag til beslutning
Betragtning S

Forslag til beslutning Ændringsforslag

S. der henviser til, at FRA-
undersøgelsen rapporterede, at de 
raceanskuede grupper, der er mest berørt af 
racisme og diskrimination i EU, baseret på 
etnisk eller immigrationsmæssig baggrund, 
er romaer og personer fra Nordafrika eller 
Afrika syd for Sahara1;

__________________________
1https://fra.europa.eu/en/publication/2017/s
econd-european-union-minorities-and-
discrimination-survey-main-results/

S. der henviser til, at FRA-
undersøgelsen rapporterede, at de 
raceanskuede grupper, der er mest berørt af 
racisme og diskrimination i EU, baseret på 
etnisk eller immigrationsmæssig baggrund, 
er romaer og personer fra Nordafrika eller 
Afrika syd for Sahara1; der henviser til, at 
FRA-undersøgelser også rapporterer om 
et højt niveau af diskrimination og 
racisme mod muslimer2 og jøder3;
__________________________
1https://fra.europa.eu/en/publication/2017/s
econd-european-union-minorities-and-
discrimination-survey-main-results/
2https://fra.europa.eu/en/publication/2017
/second-european-union-minorities-and-
discrimination-survey-muslims-selected
3https://fra.europa.eu/en/publication/2018
/experiences-and-perceptions-
antisemitism-second-survey-
discrimination-and-hate
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Ændringsforslag 44
Sophia in ’t Veld
for Renew-Gruppen
Evin Incir
for S&D-Gruppen
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Schirdewan, Clare Daly
 for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesterne mod racisme efter George Floyds død

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer EU's ledere til inden for 
en overskuelig fremtid at organisere et 
europæisk topmøde for antiracisme til 
drøftelse af bekæmpelsen af strukturel 
diskrimination i Europa; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge en 
altomfattende strategi mod racisme og 
diskrimination og EU-rammer for nationale 
handlingsplaner mod racisme med en 
specifik komponent til bekæmpelse af disse 
fænomener inden for retshåndhævelse, idet 
der anlægges en intersektionel tilgang; 
opfordrer Rådet til at se på oprettelsen af 
en Rådskonfiguration specifikt for 
ressortområdet lighed; opfordrer EU-
institutionerne til at oprette en 
tværinstitutionel arbejdsgruppe for 
bekæmpelse af racisme og diskrimination 
på EU-niveau;

14. opfordrer EU's ledere til inden for 
en overskuelig fremtid at organisere et 
europæisk topmøde for antiracisme til 
drøftelse af bekæmpelsen af strukturel 
diskrimination i Europa; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge en 
altomfattende strategi mod racisme og 
diskrimination og EU-rammer for nationale 
handlingsplaner mod racisme med en 
specifik komponent til bekæmpelse af disse 
fænomener inden for retshåndhævelse, idet 
der anlægges en intersektionel tilgang; 
opfordrer indtrængende Rådet til at oprette 
en Rådskonfiguration specifikt for 
ressortområdet lighed; opfordrer EU-
institutionerne til at oprette en 
tværinstitutionel arbejdsgruppe for 
bekæmpelse af racisme og diskrimination 
på EU-niveau;
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Ændringsforslag 45
Sophia in ’t Veld
for Renew-Gruppen
Evin Incir
for S&D-Gruppen
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Schirdewan, Clare Daly
 for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesterne mod racisme efter George Floyds død

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Kommissionen til at 
nedsætte en uafhængig ekspertgruppe med 
det opdrag at udarbejde en europæisk etisk 
kodeks for politi, der opstiller en række 
principper og retningslinjer, der også vil 
kunne bistå aktører inden for politietaten i 
deres daglige arbejde med at sikre 
ordentlig håndhævelse af forbud mod 
racisme, diskrimination og etnisk 
profilering;

24. opfordrer Kommissionen til at 
nedsætte en uafhængig ekspertgruppe med 
det opdrag at udarbejde en europæisk etisk 
kodeks for politi, der opstiller en række 
principper og retningslinjer for politiets 
formål og præstationer samt for tilsyn og 
kontrol med politiet i demokratiske 
samfund, som er styret af 
reststatsprincippet, der også kan bistå 
aktører inden for politietaten i deres 
daglige arbejde med at sikre ordentlig 
håndhævelse af forbud mod racisme, 
diskrimination og etnisk profilering;

Or. en
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Ændringsforslag 46
Sophia in ’t Veld
for Renew-Gruppen
Evin Incir
for S&D-Gruppen
Alice Kuhnke
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Schirdewan, Clare Daly
 for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesterne mod racisme efter George Floyds død

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. minder om betydningen af at sikre 
tilstrækkelig EU-finansiering til at støtte 
civilsamfundsaktører i deres aktiviteter, 
herunder dem der arbejder med 
antiracisme og diskrimination; beklager 
dybt, at det foreslåede beløb under 
udgiftsområdet "Retfærdighed, Rettigheder 
og Værdier” blev yderligere beskåret i 
forslag til den reviderede flerårige 
finansielle ramme;

27. opfordrer til et seriøst 
finansieringstilsagn i den næste FFR til at 
bekæmpe racisme og forskelsbehandling i 
hele EU; beklager dybt, at det foreslåede 
beløb under udgiftsområdet "Retfærdighed, 
Rettigheder og Værdier" blev beskåret 
betydeligt i Kommissionens forslag til den 
reviderede flerårige finansielle ramme; 
opfordrer Kommissionen til reelt at 
reagere på bekymringerne om det stadig 
snævrere råderum for det uafhængige 
civilsamfund i visse medlemsstater; 
minder om , at det er vigtigt at sikre 
tilstrækkelig finansiering til at støtte 
civilsamfundsaktører, der arbejder med 
antiracisme og diskrimination, i deres 
aktiviteter;

Or. en


