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NL In verscheidenheid verenigd NL

17.6.2020 B9-0196/57

Amendement 57
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de reactie en de 
opruiende taal van de president van de VS, 
waaronder zijn dreigementen om het leger 
van de VS in te zetten als de aanhoudende 
protesten niet stopten, de protesten alleen 
maar hebben doen toenemen;

G. overwegende dat de reactie en de 
taal van de president van de VS, waaronder 
zijn dreigementen om te overwegen het 
leger van de VS in te zetten als de 
aanhoudende protesten niet stopten, de 
protesten misschien hebben doen 
toenemen;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/58

Amendement 58
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat bepaalde 
opinieleiders en politici in de gehele EU er 
hardnekkige racistische en xenofobische 
denkbeelden op na houden, waardoor er 
een maatschappelijk klimaat ontstaat dat 
als voedingsbodem dient voor racisme, 
discriminatie en haatmisdrijven; 
overwegende dat dit klimaat verder wordt 
aangewakkerd door populistische en 
extremistische bewegingen die onze 
samenlevingen proberen te verdelen; 
overwegende dat dergelijke handelingen in 
strijd zijn met de gemeenschappelijke 
Europese waarden die alle lidstaten hebben 
onderschreven;

T. overwegende dat bepaalde 
opinieleiders en politici overal ter wereld 
er hardnekkige racistische en xenofobische 
denkbeelden op na houden, waardoor er 
een maatschappelijk klimaat ontstaat dat 
als voedingsbodem dient voor racisme, 
discriminatie en haatmisdrijven; 
overwegende dat dit klimaat verder wordt 
aangewakkerd door populistische en 
extremistische bewegingen die onze 
samenlevingen proberen te verdelen; 
overwegende dat dergelijke handelingen in 
strijd zijn met de gemeenschappelijke 
Europese waarden die alle lidstaten hebben 
onderschreven;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/59

Amendement 59
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de 
werkzaamheden van de politie en 
rechtshandhavingsinstanties erop gericht 
zijn de veiligheid van de burgers in de EU 
te waarborgen en de burgers te beschermen 
tegen misdaad, terrorisme en illegale 
activiteiten en acties, en om - soms in 
moeilijke omstandigheden - toepassing te 
geven aan het recht;

U. overwegende dat de 
werkzaamheden van de politie en 
rechtshandhavingsinstanties erop gericht 
zijn de veiligheid van de burgers in de EU 
te waarborgen en de burgers te beschermen 
tegen misdaad, terrorisme en illegale 
activiteiten en acties, en om - soms in 
moeilijke omstandigheden - toepassing te 
geven aan het recht; overwegende dat 
politieagenten vaak hun levens op het spel 
zetten om anderen te beschermen;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/60

Amendement 60
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat racisme, 
discriminatie en buitensporig en dodelijk 
politiegeweld verschijnselen zijn die ook 
binnen de EU voorkomen; overwegende 
dat er op rechtshandhavingsinstanties in 
diverse lidstaten kritiek is geuit omdat zij 
zich schuldig zouden hebben gemaakt aan 
het gebruik van buitensporig geweld; 
overwegende dat fysiek geweld tegen een 
persoon, uitgeoefend door de politie of 
andere overheidsfunctionarissen, dat niet 
strikt noodzakelijk is vanwege het gedrag 
van de betreffende persoon een schending 
is van de menselijke waardigheid en in 
beginsel een inbreuk vormt op het in artikel 
3 van het Europees Verdrag van de rechten 
van de mens neergelegde recht10; 
overwegende dat het gebruik van geweld 
waar dat niet nodig is ten strengste 
veroordeeld dient te worden;

_____________________
10 Arrest van het EHRM van 17 april 2012 
in zaak Rizvanov/Azerbeidzjan, par. 49.

V. overwegende dat racisme, 
discriminatie en buitensporig en dodelijk 
politiegeweld verschijnselen zijn die ook 
binnen de EU voorkomen; overwegende 
dat het gebruik van geweld waar dat niet 
nodig is ten strengste veroordeeld dient te 
worden; overwegende dat fysiek geweld 
tegen een persoon, uitgeoefend door de 
politie of andere overheidsfunctionarissen, 
dat niet strikt noodzakelijk is vanwege het 
gedrag van de betreffende persoon een 
schending is van de menselijke 
waardigheid en in beginsel een inbreuk 
vormt op het in artikel 3 van het Europees 
Verdrag van de rechten van de mens 
neergelegde recht10; overwegende dat het 
gebruik van geweld waar dat niet nodig is 
ten strengste veroordeeld dient te worden;

_____________________
10 Arrest van het EHRM van 17 april 2012 
in zaak Rizvanov/Azerbeidzjan, par. 49. 

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/61

Amendement 61
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de regering en de 
autoriteiten van de Verenigde Staten om 
krachtdadige maatregelen te nemen tegen 
structureel racisme en structurele 
ongelijkheden in de VS, waarvan het 
hardhandige politieoptreden een uiting is; 
veroordeelt het hardhandige optreden van 
de politie tegen vreedzame demonstranten 
en journalisten in de VS en betreurt ten 
zeerste dat de president van de VS heeft 
gedreigd het Amerikaanse leger in te 
zetten;

4. verzoekt de regering en de 
autoriteiten van de Verenigde Staten om 
krachtdadige maatregelen te nemen tegen 
racisme en structurele ongelijkheden in de 
VS, waarvan het hardhandige 
politieoptreden in bepaalde zaken een 
uiting is; veroordeelt het buitensporige 
optreden van de politie tegen vreedzame 
demonstranten en journalisten in de VS;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/62

Amendement 62
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. steunt de recente grootschalige 
demonstraties tegen racisme en 
discriminatie die sinds de dood van George 
Floyd in Europese steden en hoofdsteden 
werden gehouden; wijst op de oproep van 
de demonstranten om stelling te nemen 
tegen onderdrukking en structureel racisme 
in Europa; geeft uiting aan zijn solidariteit 
met, waardering voor, en steun aan de 
vreedzame demonstraties en is van oordeel 
dat wij er allen aan moeten werken om een 
einde te maken aan structureel racisme en 
ongelijkheid; herinnert eraan dat in 
internationale verdragen is neergelegd dat 
elk individu het recht heeft om vreedzaam 
te demonstreren; betreurt de 
geweldsincidenten die hier en daar hebben 
plaatsgevonden;

5. steunt de recente grootschalige 
demonstraties tegen racisme en 
discriminatie die sinds de dood van George 
Floyd overal ter wereld werden gehouden; 
wijst op de oproep van de demonstranten 
om stelling te nemen tegen onderdrukking 
en structureel racisme in Europa; geeft 
uiting aan zijn solidariteit met, waardering 
voor, en steun aan de vreedzame 
demonstraties en is van oordeel dat wij er 
allen aan moeten werken om een einde te 
maken aan structureel racisme en 
ongelijkheid; herinnert eraan dat in 
internationale verdragen is neergelegd dat 
elk individu het recht heeft om vreedzaam 
te demonstreren; veroordeelt de 
geweldsincidenten die hier en daar hebben 
plaatsgevonden;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/63

Amendement 63
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om op alle 
beleidsgebieden invoering van 
antidiscriminatiemaatregelen te bevorderen 
en te werken aan de ontwikkeling van 
nationale actieplannen ter bestrijding van 
racisme die betrekking hebben op allerlei 
gebieden, waaronder onderwijs, 
huisvesting, gezondheid, werkgelegenheid, 
wetshandhaving, socialedienstverlening, 
het gerechtelijk apparaat en politieke 
participatie en vertegenwoordiging, en 
daarbij samen te werken met 
maatschappelijke organisaties en met de 
betrokken gemeenschappen;

15. verzoekt de internationale 
gemeenschap, met inbegrip van de 
lidstaten, om op alle beleidsgebieden 
invoering van antidiscriminatiemaatregelen 
te bevorderen en te werken aan de 
ontwikkeling van nationale actieplannen 
ter bestrijding van racisme die betrekking 
hebben op allerlei gebieden, waaronder 
onderwijs, huisvesting, gezondheid, 
werkgelegenheid, wetshandhaving, 
socialedienstverlening, het gerechtelijk 
apparaat en politieke participatie en 
vertegenwoordiging, en daarbij samen te 
werken met maatschappelijke organisaties 
en met de betrokken gemeenschappen;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/64

Amendement 64
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. veroordeelt gewelddadig en 
buitenproportioneel optreden door 
overheidsinstanties; spoort de bevoegde 
autoriteiten aan om in geval van een 
vermoeden van buitensporig geweld of een 
melding daarvan te zorgen voor een 
transparant, onpartijdig, onafhankelijk en 
doeltreffend onderzoek; herinnert eraan dat 
rechtshandhavingsinstanties te allen tijde 
verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop 
zij hun taken uitoefenen en gehouden zijn 
om te handelen in overeenstemming met de 
geldende wettelijke en operationele kaders, 
met name de VN-grondbeginselen inzake 
het gebruik van geweld en vuurwapens 
door wetshandhavers;

22. veroordeelt het ongepast 
gewelddadig en buitenproportioneel 
optreden door sommige 
overheidsinstanties; spoort de bevoegde 
autoriteiten aan om in geval van een 
vermoeden van buitensporig geweld of een 
melding daarvan te zorgen voor een 
transparant, onpartijdig, onafhankelijk en 
doeltreffend onderzoek; herinnert eraan dat 
rechtshandhavingsinstanties te allen tijde 
verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop 
zij hun taken uitoefenen en gehouden zijn 
om te handelen in overeenstemming met de 
geldende wettelijke en operationele kaders, 
met name de VN-grondbeginselen inzake 
het gebruik van geweld en vuurwapens 
door wetshandhavers;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/65

Amendement 65
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-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. nodigt CEPOL, in samenwerking 
met de nationale autoriteiten, uit om 
mogelijke EU-richtsnoeren voor politie-
ethiek te ontwikkelen, die een set 
beginselen kunnen omvatten die 
politiefunctionarissen kunnen helpen bij 
hun dagelijkse werk;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/66

Amendement 66
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om gevallen van 
onrecht en misdaden tegen de 
menselijkheid die zich in het verleden 
tegen zwarte mensen en mensen van kleur 
hebben voorgedaan, officieel te erkennen; 
beschouwt de slavenhandel als een 
misdaad tegen de menselijkheid en pleit 
ervoor dat 2 december wordt uitgeroepen 
tot Europese dag ter herinnering aan de 
afschaffing van de slavenhandel; spoort de 
lidstaten aan om de geschiedenis van 
zwarte mensen en mensen van kleur op te 
nemen in het lesprogramma van scholen;

12. dringt er bij de EU-instellingen en 
de lidstaten op aan om gevallen van 
onrecht en misdaden tegen de 
menselijkheid die zich in het verleden 
tegen zwarte mensen, mensen van kleur en 
Roma hebben voorgedaan, officieel te 
erkennen; beschouwt slavernij als een 
misdaad tegen de menselijkheid en pleit 
ervoor dat 2 december wordt uitgeroepen 
tot Europese dag ter herinnering aan de 
afschaffing van de slavenhandel; spoort de 
lidstaten aan om de geschiedenis van 
zwarte mensen, mensen van kleur en Roma 
op te nemen in het lesprogramma van 
scholen;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/67

Amendement 67
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
namens de PPE-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 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 in alle Raadformaties gelijkheid 
op een horizontale en doeltreffende 
manier te benaderen; verzoekt de EU-
instellingen om een interinstitutionele 
taskforce op te richten voor de bestrijding 
van racisme en discriminatie op EU-
niveau;

Or. en


