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17.6.2020 B9-0196/42

Pozmeňujúci návrh 42
Sophia in ’t Veld
v mene skupiny Renew
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
gv mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže medzinárodné demokratické 
spoločenstvo dôrazne odmietlo nadmerné 
používanie sily, odsúdilo násilie a rasizmus 
každého druhu a vyzvalo na rýchle, účinné 
a úplné riešenie všetkých takýchto 
incidentov pri plnom dodržiavaní zásad 
právneho štátu a ľudských práv;

L. keďže časť medzinárodného 
spoločenstva dôrazne odmietla nadmerné 
používanie sily, odsúdila násilie a rasizmus 
každého druhu a vyzvala na rýchle, účinné 
a úplné riešenie všetkých takýchto 
incidentov pri plnom dodržiavaní zásad 
právneho štátu a ľudských práv; keďže 
vedúci predstavitelia inštitúcií EÚ by mali 
verejne a bez výhrady odsúdiť rasizmus a 
policajnú brutalitu, ktoré viedli k smrti 
Georgea Floyda a ďalších;
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17.6.2020 B9-0196/43

Pozmeňujúci návrh 43
Sophia in ’t Veld
v mene skupiny Renew
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
gv mene skupiny GUE/NGL

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 pôvodu1;

__________________________
1https://fra.europa.eu/en/publication/2017/s
econd-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 pôvodu1; keďže v 
prieskumoch agentúry FRA sa takisto 
uvádza vysoká miera diskriminácie a 
rasizmu voči moslimom2 a židom3;
__________________________
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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17.6.2020 B9-0196/44

Pozmeňujúci návrh 44
Sophia in ’t Veld
v mene skupiny Renew
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
gv mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva vedúcich predstaviteľov 
EÚ, aby v blízkej budúcnosti zorganizovali 
európsky samit o boji proti rasizmu 
zameraný na boj proti štrukturálnej 
diskriminácii v Európe; nalieha na 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
stratégiu proti rasizmu a diskriminácii a 
rámec EÚ pre národné akčné plány boja 
proti rasizmu s osobitnou zložkou 
zameranou na boj proti týmto javom v 
rámci orgánov presadzovania práva pri 
súčasnom prierezovom prístupe; vyzýva 
Radu, aby zvážila ustanovenie 
špecializovaného zloženia Rady pre 
rovnosť; žiada inštitúcie EÚ, aby na úrovni 
EÚ vytvorili medziinštitucionálnu 
pracovnú skupinu na boj proti rasizmu a 
diskriminácii;

14. vyzýva vedúcich predstaviteľov 
EÚ, aby v blízkej budúcnosti zorganizovali 
európsky samit o boji proti rasizmu 
zameraný na boj proti štrukturálnej 
diskriminácii v Európe; nalieha na 
Komisiu, aby predložila komplexnú 
stratégiu proti rasizmu a diskriminácii a 
rámec EÚ pre národné akčné plány boja 
proti rasizmu s osobitnou zložkou 
zameranou na boj proti týmto javom v 
rámci orgánov presadzovania práva pri 
súčasnom prierezovom prístupe; vyzýva 
Radu, aby ustanovila špecializované 
zloženie Rady pre rovnosť; žiada inštitúcie 
EÚ, aby na úrovni EÚ vytvorili 
medziinštitucionálnu pracovnú skupinu na 
boj proti rasizmu a diskriminácii;
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17.6.2020 B9-0196/45

Pozmeňujúci návrh 45
Sophia in ’t Veld
v mene skupiny Renew
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
gv mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada Komisiu, aby vytvorila 
nezávislú skupinu expertov poverenú 
vypracovaním Kódexu policajnej etiky EÚ, 
ktorý bude obsahovať súbor zásad a 
usmernení, ktoré by tiež mohli pomôcť 
policajným činiteľom pri ich každodennej 
práci náležite presadzovať zákaz rasizmu, 
diskriminácie a etnického profilovania;

24. žiada Komisiu, aby vytvorila 
nezávislú skupinu expertov poverenú 
vypracovaním Kódexu policajnej etiky EÚ, 
ktorý bude obsahovať súbor zásad a 
usmernení pre ciele, výkon činnosti, 
dohľad a kontrolu polície v 
demokratických spoločnostiach, v ktorých 
vládne právny štát, ktoré tiež môžu 
pomôcť policajným činiteľom pri ich 
každodennej práci náležite presadzovať 
zákaz rasizmu, diskriminácie a etnického 
profilovania;
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17.6.2020 B9-0196/46

Pozmeňujúci návrh 46
Sophia in ’t Veld
v mene skupiny Renew
Evin Incir
v mene skupiny S&D
Alice Kuhnke
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Schirdewan, Clare Daly
gv mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. pripomína, že je dôležité 
zabezpečiť primerané financovanie EÚ na 
podporu činností aktérov občianskej 
spoločnosti vrátane tých, ktorí pôsobia v 
oblasti boja proti rasizmu a diskriminácii; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že navrhovaná suma v okruhu 
Spravodlivosť, práva a hodnoty sa v 
revidovaných návrhoch viacročného 
finančného rámca ďalej znížila;

27. žiada, aby sa v ďalšom VFR prijal 
vážny záväzok týkajúci sa financovania 
boja proti rasizmu a diskriminácii v celej 
EÚ; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že navrhovaná suma v 
okruhu Spravodlivosť, práva a hodnoty sa 
v revidovaných návrhoch viacročného 
finančného rámca Komisie ďalej podstatne 
znížila; vyzýva Komisiu, aby účinne 
reagovala na obavy týkajúce sa stále sa 
zmenšujúceho priestoru pre nezávislú 
občiansku spoločnosť v niektorých 
členských štátoch; pripomína, že je 
dôležité zabezpečiť primerané 
financovanie na podporu činností aktérov 
občianskej spoločnosti, ktorí pôsobia v 
oblasti boja proti rasizmu a diskriminácii;
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