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Poprawka 42
Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy Renew
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że 
demokratyczna wspólnota 
międzynarodowa zdecydowanie odrzuciła 
nadużywanie siły, potępiła wszelkiego 
rodzaju przemoc i rasizm oraz wezwała do 
szybkiego i skutecznego zajęcia się takimi 
incydentami przy pełnym poszanowaniu 
praworządności i praw człowieka;

L. mając na uwadze, że część 
wspólnoty międzynarodowej 
zdecydowanie odrzuciła nadużywanie siły, 
potępiła wszelkiego rodzaju przemoc i 
rasizm oraz wezwała do szybkiego i 
skutecznego zajęcia się takimi incydentami 
przy pełnym poszanowaniu 
praworządności i praw człowieka; mając 
na uwadze, że przywódcy instytucji UE 
powinni publicznie i bez zastrzeżeń 
potępić przejawy rasizmu i przemocy ze 
strony policji, które doprowadziły do 
śmierci George’a Floyda i innych;
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Poprawka 43
Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy Renew
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

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 subsaharyjskiej1;

__________________________
1https://fra.europa.eu/en/publication/2017/s
econd-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 subsaharyjskiej1; mając na uwadze, 
że badania FRA wskazują również na 
wysoki poziom dyskryminacji i rasizmu 
wobec muzułmanów2 i Żydów3;
__________________________
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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Poprawka 44
Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy Renew
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do przywódców UE o 
zorganizowanie w najbliższej przyszłości 
Europejskiego Szczytu przeciwko 
Rasizmowi, poświęconego walce z 
dyskryminacją strukturalną w Europie; 
apeluje do Komisji, aby przedstawiła 
kompleksową strategię walki z rasizmem i 
dyskryminacją oraz ramy unijne dla 
krajowych planów przeciwdziałania 
rasizmowi, obejmujące element specjalnie 
dotyczący walki z tymi zjawiskami w 
organach ścigania, przy zastosowaniu 
podejścia przekrojowego; zwraca się do 
Rady o rozważenie utworzenia specjalnego 
składu Rady, zajmującego się sprawami 
równości; wzywa instytucje UE do 
utworzenia międzyinstytucjonalnej grupy 
zadaniowej w celu zwalczania rasizmu i 
dyskryminacji na szczeblu UE;

14. zwraca się do przywódców UE o 
zorganizowanie w najbliższej przyszłości 
Europejskiego Szczytu przeciwko 
Rasizmowi, poświęconego walce z 
dyskryminacją strukturalną w Europie; 
apeluje do Komisji, aby przedstawiła 
kompleksową strategię walki z rasizmem i 
dyskryminacją oraz ramy unijne dla 
krajowych planów przeciwdziałania 
rasizmowi, obejmujące element specjalnie 
dotyczący walki z tymi zjawiskami w 
organach ścigania, przy zastosowaniu 
podejścia przekrojowego; wzywa Radę do 
utworzenia specjalnego składu Rady, 
zajmującego się sprawami równości; 
wzywa instytucje UE do utworzenia 
międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej 
w celu zwalczania rasizmu i dyskryminacji 
na szczeblu UE;
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Poprawka 45
Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy Renew
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca się do Komisji o utworzenie 
niezależnej grupy ekspertów, której 
zadaniem byłoby opracowanie unijnego 
kodeksu etyki policyjnej, zawierającego 
zbiór zasad i wytycznych, który mógłby też 
pomóc funkcjonariuszom policji w 
codziennej pracy, jeśli chodzi o 
prawidłowe egzekwowanie zakazu 
rasizmu, dyskryminacji i profilowania 
etnicznego;

24. zwraca się do Komisji o utworzenie 
niezależnej grupy ekspertów, której 
zadaniem byłoby opracowanie unijnego 
kodeksu etyki policyjnej, zawierającego 
zbiór zasad i wytycznych dotyczących 
celów, wyników, nadzoru i kontroli policji 
w demokratycznych, praworządnych 
społeczeństwach, który mógłby też pomóc 
funkcjonariuszom policji w codziennej 
pracy, jeśli chodzi o prawidłowe 
egzekwowanie zakazu rasizmu, 
dyskryminacji i profilowania etnicznego;
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Poprawka 46
Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy Renew
Evin Incir
w imieniu grupy S&D
Alice Kuhnke
w imieniu grupy Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

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

Projekt rezolucji Poprawka

27. przypomina o znaczeniu 
zapewnienia odpowiedniego finansowania 
przez UE działań podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
zajmujących się przeciwdziałaniem 
rasizmowi i dyskryminacji; ubolewa nad 
faktem, że proponowana kwota w pozycji 
„Sprawiedliwość, prawa i wartości” została 
jeszcze bardziej zmniejszona w 
zmienionych wnioskach dotyczących 
wieloletnich ram finansowych;

27. wzywa do zawarcia w kolejnych 
WRF poważnego zobowiązania do 
finansowania zwalczania rasizmu i 
dyskryminacji w całej UE; ubolewa nad 
faktem, że proponowana kwota w pozycji 
„Sprawiedliwość, prawa i wartości” została 
znacznie zmniejszona w zmienionych 
wnioskach Komisji dotyczących 
wieloletnich ram finansowych; wzywa 
Komisję do skutecznego reagowania na 
obawy dotyczące coraz bardziej kurczącej 
się przestrzeni niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w niektórych państwach 
członkowskich; przypomina o znaczeniu 
zapewnienia odpowiedniego finansowania 
działań podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego zajmujących się 
przeciwdziałaniem rasizmowi i 
dyskryminacji;
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