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NL In verscheidenheid verenigd NL

17.6.2020 B9-0196/42

Amendement 42
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de democratische 
internationale gemeenschap het 
buitensporig gebruik van geweld krachtig 
heeft verworpen, geweld en racisme van 
welke aard ook heeft veroordeeld, en heeft 
opgeroepen al deze incidenten snel, 
doeltreffend en met volledige eerbiediging 
van de rechtsstaat en de mensenrechten aan 
te pakken;

L. overwegende dat delen van de 
internationale gemeenschap het 
buitensporig gebruik van geweld krachtig 
heeft verworpen, geweld en racisme van 
welke aard ook heeft veroordeeld, en heeft 
opgeroepen al deze incidenten snel, 
doeltreffend en met volledige eerbiediging 
van de rechtsstaat en de mensenrechten aan 
te pakken; overwegende dat de leidende 
vertegenwoordigers van de EU-
instellingen het racisme en de wreedheid 
door de politie die hebben geleid tot de 
dood van George Floyd en andere 
personen publiekelijk en 
onvoorwaardelijk moeten veroordelen;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/43

Amendement 43
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-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 Sahara1;

__________________________
1https://fra.europa.eu/en/publication/2017/s
econd-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 Sahara1; overwegende dat uit de FRA-
enquête tevens blijkt dat het niveau van 
discriminatie en racisme ten aanzien van 
de moslim2- en joodse gemeenschap3 hoog 
is;
__________________________
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

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/44

Amendement 44
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU-leiders om een 
Europese top over racismebestrijding te 
organiseren, met als thema de bestrijding 
van structurele discriminatie in Europa op 
de korte termijn; verzoekt de Commissie 
om een omvattende strategie te 
ontwikkelen tegen racisme en discriminatie 
en een EU-kader voor nationale 
actieplannen tegen racisme op te zetten met 
speciale aandacht voor de bestrijding van 
deze fenomenen binnen 
rechtshandhavingsinstanties, en daarbij een 
horizontale aanpak te hanteren; verzoekt de 
Raad om na te denken over de oprichting 
van een Raadsformatie voor gelijkheid; 
verzoekt de EU-instellingen om een 
interinstitutionele taskforce op te richten 
voor de bestrijding van racisme en 
discriminatie op EU-niveau;

14. verzoekt de EU-leiders om een 
Europese top over racismebestrijding te 
organiseren, met als thema de bestrijding 
van structurele discriminatie in Europa op 
de korte termijn; verzoekt de Commissie 
om een omvattende strategie te 
ontwikkelen tegen racisme en discriminatie 
en een EU-kader voor nationale 
actieplannen tegen racisme op te zetten met 
speciale aandacht voor de bestrijding van 
deze fenomenen binnen 
rechtshandhavingsinstanties, en daarbij een 
horizontale aanpak te hanteren; dringt er 
bij de Raad op aan een Raadsformatie voor 
gelijkheid op te richten; verzoekt de 
EU-instellingen om een interinstitutionele 
taskforce op te richten voor de bestrijding 
van racisme en discriminatie op EU-
niveau;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/45

Amendement 45
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie een 
onafhankelijke deskundigengroep in te 
stellen met als taak het opstellen van een 
Code voor politie-ethiek die een set 
beginselen en richtsnoeren omvat en die 
politiefunctionarissen kan helpen om bij 
hun dagelijkse werk het verbod op racisme, 
discriminatie en etnisch profileren na te 
leven;

24. verzoekt de Commissie een 
onafhankelijke deskundigengroep in te 
stellen met als taak het opstellen van een 
Code voor politie-ethiek die een set 
beginselen en richtsnoeren voor de 
doelstellingen en prestatie van en het 
toezicht en de controle op de politie in 
democratische, rechtsstatelijke 
maatschappijen omvat en die 
politiefunctionarissen kan helpen om bij 
hun dagelijkse werk het verbod op racisme, 
discriminatie en etnisch profileren na te 
leven;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/46

Amendement 46
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Evin Incir
namens de S&D-Fractie
Alice Kuhnke
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Schirdewan, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herinnert eraan dat het belangrijk 
is te zorgen voor toereikende steun van de 
EU voor actoren van het maatschappelijk 
middenveld die op dit gebied activiteiten 
ontplooien, waaronder bestrijders van 
racisme en discriminatie; betreurt dat het 
voorgestelde bedrag voor “Justitie, rechten 
en waarden” in de herziene voorstellen 
voor het meerjarig financieel kader verder 
is verlaagd;

27. verlangt een serieuze toezegging 
dat in het volgende MFK middelen 
worden uitgetrokken voor de bestrijding 
van racisme en discriminatie in de hele 
EU; betreurt dat het voorgestelde bedrag 
voor “Justitie, rechten en waarden” in de 
herziene voorstellen van de Commissie 
voor het meerjarig financieel kader 
aanzienlijk is verlaagd; verzoekt de 
Commissie adequaat te reageren op de 
bezorgdheid over de steeds geringer 
wordende ruimte in bepaalde lidstaten 
voor het onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld; herinnert eraan dat het 
belangrijk is te zorgen voor toereikende 
steun voor actoren van het 
maatschappelijk middenveld die 
activiteiten ontplooien op het gebied van 
racisme en discriminatie;

Or. en


