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17.6.2020 B9-0196/42

Grozījums Nr. 42
Sophia in ’t Veld
Grupas “Renew” vārdā
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Alice Kuhnke
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā demokrātiskā starptautiskā 
sabiedrība stingri noraidīja pārmērīgu 
spēka lietošanu, nosodīja jebkāda veida 
vardarbību un rasismu un pieprasīja ātri, 
efektīvi un pilnībā ievērojot tiesiskumu un 
cilvēktiesības, novērst visus šāda veida 
incidentus;

L. tā kā daži demokrātiskās 
starptautiskās sabiedrības pārstāvji stingri 
noraidīja pārmērīgu spēka lietošanu, 
nosodīja jebkāda veida vardarbību un 
rasismu un pieprasīja ātri, efektīvi un 
pilnībā ievērojot tiesiskumu un 
cilvēktiesības, novērst visus šāda veida 
incidentus; tā kā ES iestāžu vadītājiem 
būtu publiski un bez atrunām jānosoda 
rasisms un policijas brutalitāte, kuras 
rezultātā gāja bojā Džordžs Floids un citi;
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Grozījums Nr. 43
Sophia in ’t Veld
Grupas “Renew” vārdā
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Alice Kuhnke
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

Rezolūcijas priekšlikums
S apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

S. tā kā FRA apsekojumā gūtie dati 
liecina, ka rasu grupas, kuras Eiropā 
visvairāk skar rasisms un diskriminācija 
etniskās vai imigrantu izcelsmes dēļ, ir 
romi un personas no Ziemeļāfrikas un 
Subsahāras valstīm1;

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

S. tā kā FRA apsekojumā gūtie dati 
liecina, ka rasu grupas, kuras Eiropā 
visvairāk skar rasisms un diskriminācija 
etniskās vai imigrantu izcelsmes dēļ, ir 
romi un personas no Ziemeļāfrikas un 
Subsahāras valstīm1; tā kā FRA 
apsekojumos ir ziņots arī par augstu 
diskriminācijas un rasisma līmeni 
attiecībā pret musulmaņiem2 un 
ebrejiem3;
__________________________
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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Grozījums Nr. 44
Sophia in ’t Veld
Grupas “Renew” vārdā
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Alice Kuhnke
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina ES vadītājus tuvākajā 
nākotnē organizēt Eiropas rasisma 
apkarošanas samitu par cīņu pret 
strukturālo diskrimināciju Eiropā; mudina 
Komisiju nākt klajā ar visaptverošu 
rasisma un diskriminācijas apkarošanas 
stratēģiju un ES satvaru valstu rīcības 
plāniem cīņai pret rasismu, paredzot īpašu 
komponentu šo parādību apkarošanai 
tiesībaizsardzības iestādēs, vienlaikus 
īstenojot starpnozaru pieeju; aicina Padomi 
paredzēt īpaša Padomes sastāva izveidi 
līdztiesības jautājumos; aicina ES iestādes 
izveidot iestāžu darba grupu rasisma un 
diskriminācijas apkarošanai ES līmenī;

14. aicina ES vadītājus tuvākajā 
nākotnē organizēt Eiropas rasisma 
apkarošanas samitu par cīņu pret 
strukturālo diskrimināciju Eiropā; mudina 
Komisiju nākt klajā ar visaptverošu 
rasisma un diskriminācijas apkarošanas 
stratēģiju un ES satvaru valstu rīcības 
plāniem cīņai pret rasismu, paredzot īpašu 
komponentu šo parādību apkarošanai 
tiesībaizsardzības iestādēs, vienlaikus 
īstenojot starpnozaru pieeju; mudina 
Padomi izveidot īpašu Padomes sastāvu 
līdztiesības jautājumos; aicina ES iestādes 
izveidot iestāžu darba grupu rasisma un 
diskriminācijas apkarošanai ES līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Sophia in ’t Veld
Grupas “Renew” vārdā
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Alice Kuhnke
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju izveidot neatkarīgu 
ekspertu grupu, kuras uzdevums būtu 
izstrādāt ES Policijas ētikas kodeksu, kurā 
būtu noteikts principu un pamatnostādņu 
kopums, kas varētu arī palīdzēt policijas 
darbiniekiem viņu ikdienas darbā pienācīgi 
īstenot rasisma, diskriminācijas un etniskās 
profilēšanas aizliegumu;

24. aicina Komisiju izveidot neatkarīgu 
ekspertu grupu, kuras uzdevums būtu 
izstrādāt ES Policijas ētikas kodeksu, kurā 
paredzēts principu un pamatnostādņu 
kopums attiecībā uz policijas mērķiem, 
darbības rezultātiem, pārraudzību un 
kontroli demokrātiskās sabiedrībās, kurās 
valda tiesiskums, kas var arī palīdzēt 
policijas darbiniekiem viņu ikdienas darbā 
pienācīgi īstenot rasisma, diskriminācijas 
un etniskās profilēšanas aizliegumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Sophia in ’t Veld
Grupas “Renew” vārdā
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Alice Kuhnke
Verts/ALE grupas vārdā
Martin Schirdewan, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0196/2020/REV
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
pienācīgu ES finansējumu, lai atbalstītu 
darbības, ko veic pilsoniskās sabiedrības 
dalībnieki, tostarp tie, kuri strādā rasisma 
un diskriminācijas apkarošanas jomā; 
pauž nožēlu par to, ka pārskatītajos 
daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumos 
ierosinātā summa izdevumu kategorijā 
„Tiesiskums, tiesības un vērtības“ tika 
samazināta vēl vairāk;

27. aicina nākamajā DFS uzņemties 
nopietnas finansēšanas saistības, lai visā 
ES apkarotu rasismu un diskrimināciju; 
pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
pārskatītajos daudzgadu finanšu shēmas 
priekšlikumos ierosinātā summa izdevumu 
kategorijā „Tiesiskums, tiesības un 
vērtības“ tika ievērojami samazināta; 
aicina Komisiju efektīvi reaģēt uz bažām 
par to, ka dažās dalībvalstīs arvien vairāk 
tiek vājināta neatkarīga pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt pienācīgu finansējumu, lai 
atbalstītu darbības, ko veic pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki, kuri strādā 
rasisma un diskriminācijas apkarošanas 
jomā;

Or. en


