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17.6.2020 B9-0196/57

Poprawka 57
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że reakcja i 
retoryka zaostrzająca konflikt użyta przez 
prezydenta USA, w tym groźby użycia 
armii amerykańskiej, jeżeli trwające 
protesty nie ustaną, przyczyniły się jedynie 
do nasilenia protestów;

G. mając na uwadze, że reakcja i 
retoryka użyta przez prezydenta USA, w 
tym groźby rozważenia użycia armii 
amerykańskiej, jeżeli trwające protesty nie 
ustaną, mogły podsycić protesty;
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17.6.2020 B9-0196/58

Poprawka 58
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że niektóre 
podmioty opiniotwórcze i niektórzy 
politycy w całej UE przyjmują postawy 
rasistowskie i ksenofobiczne, 
przyczyniając się do powstania klimatu 
społecznego, który stanowi podatny grunt 
dla rasizmu, dyskryminacji i przestępstw z 
nienawiści; mając na uwadze, że klimat ten 
jest dodatkowo zasilany ruchami 
populistycznymi i ekstremistycznymi, 
które próbują podzielić nasze 
społeczeństwa; mając na uwadze, że czyny 
te są sprzeczne ze wspólnymi wartościami 
europejskimi, do których przestrzegania 
zobowiązały się wszystkie państwa 
członkowskie;

T. mając na uwadze, że niektóre 
podmioty opiniotwórcze i niektórzy 
politycy na całym świecie przyjmują 
postawy rasistowskie i ksenofobiczne, 
przyczyniając się do powstania klimatu 
społecznego, który stanowi podatny grunt 
dla rasizmu, dyskryminacji i przestępstw z 
nienawiści; mając na uwadze, że klimat ten 
jest dodatkowo zasilany ruchami 
populistycznymi i ekstremistycznymi, 
które próbują podzielić nasze 
społeczeństwa; mając na uwadze, że czyny 
te są sprzeczne ze wspólnymi wartościami 
europejskimi, do których przestrzegania 
zobowiązały się wszystkie państwa 
członkowskie;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/59

Poprawka 59
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że celem działań 
policji i organów ścigania jest obrona 
bezpieczeństwa obywateli w UE oraz ich 
ochrona przed przestępczością, 
terroryzmem i nielegalnymi działaniami 
lub czynami, a także stosowanie prawa, 
czasami w trudnych warunkach;

U. mając na uwadze, że celem działań 
policji i organów ścigania jest obrona 
bezpieczeństwa obywateli w UE oraz ich 
ochrona przed przestępczością, 
terroryzmem i nielegalnymi działaniami 
lub czynami, a także stosowanie prawa, 
czasami w trudnych warunkach; mając na 
uwadze, że funkcjonariusze policji często 
narażają życie, aby chronić innych;
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17.6.2020 B9-0196/60

Poprawka 60
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że w UE także w 
policji występują rasizm, dyskryminacja i 
nadmierne użycie siły ze skutkiem 
śmiertelnym; mając na uwadze, że organy 
ścigania w kilku państwach 
członkowskich były krytykowane za 
nadmierne stosowanie siły; mając na 
uwadze, że w przypadku zatrzymania przez 
policję lub innych funkcjonariuszy 
państwowych użycie siły, które nie było 
absolutnie konieczne ze względu na 
zachowanie osoby zatrzymanej, umniejsza 
godność ludzką i w zasadzie stanowi 
naruszenie prawa, o którym mowa w art. 3 
europejskiej konwencji praw człowieka10; 
mając na uwadze, że nadmierne użycie siły 
należy zdecydowanie potępić;

_____________________
10 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z 17 kwietnia 2012 r., sprawa 
Rizvanov przeciw Azerbejdżanowi, ust. 49.

V. mając na uwadze, że w UE także w 
policji występują rasizm, dyskryminacja i 
nadmierne użycie siły ze skutkiem 
śmiertelnym; mając na uwadze, że 
nadmierne użycie siły należy 
zdecydowanie potępić; mając na uwadze, 
że w przypadku zatrzymania przez policję 
lub innych funkcjonariuszy państwowych 
użycie siły, które nie było absolutnie 
konieczne ze względu na zachowanie 
osoby zatrzymanej, umniejsza godność 
ludzką i w zasadzie stanowi naruszenie 
prawa, o którym mowa w art. 3 
europejskiej konwencji praw człowieka10; 
mając na uwadze, że nadmierne użycie siły 
należy zdecydowanie potępić;

_____________________
10 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z 17 kwietnia 2012 r., sprawa 
Rizvanov przeciw Azerbejdżanowi, ust. 49.
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17.6.2020 B9-0196/61

Poprawka 61
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa rząd i władze Stanów 
Zjednoczonych do podjęcia 
zdecydowanych kroków w celu 
rozwiązania problemu rasizmu 
strukturalnego i nierówności w tym kraju 
odzwierciedlanych przez brutalność 
policji; potępia policyjne represje wobec 
pokojowych demonstrantów i dziennikarzy 
w USA, a także zdecydowanie ubolewa 
nad groźbą prezydenta USA, że użyje 
wojska;

4. wzywa rząd i władze Stanów 
Zjednoczonych do podjęcia 
zdecydowanych kroków w celu 
rozwiązania problemu rasizmu i 
nierówności w tym kraju 
odzwierciedlanych przez konkretne 
przypadki brutalności policji; potępia 
policyjne nadużycia wobec pokojowych 
demonstrantów i dziennikarzy w USA;
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17.6.2020 B9-0196/62

Poprawka 62
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. popiera ostatnie masowe protesty 
przeciwko rasizmowi i dyskryminacji 
prowadzone w stolicach i miastach 
europejskich w następstwie śmierci 
George’a Floyda; podkreśla apel 
protestujących o zajęcie stanowiska 
przeciw opresji i rasizmowi strukturalnemu 
w Europie; wyraża solidarność, szacunek i 
wsparcie dla pokojowych protestów oraz 
jest przekonany, że nasze społeczeństwa 
muszą położyć kres rasizmowi 
strukturalnemu i nierówności; przypomina 
o prawie każdej osoby do pokojowego 
protestu, zapisanym w międzynarodowych 
traktatach; ubolewa, że zdarzyły się 
indywidualne przypadki przemocy;

5. popiera ostatnie masowe protesty 
przeciwko rasizmowi i dyskryminacji 
prowadzone w stolicach europejskich i w 
miastach na całym świecie w następstwie 
śmierci George’a Floyda; podkreśla apel 
protestujących o zajęcie stanowiska 
przeciw opresji i rasizmowi strukturalnemu 
w Europie; wyraża solidarność, szacunek i 
wsparcie dla pokojowych protestów oraz 
jest przekonany, że nasze społeczeństwa 
muszą położyć kres rasizmowi 
strukturalnemu i nierówności; przypomina 
o prawie każdej osoby do pokojowego 
protestu, zapisanym w międzynarodowych 
traktatach; potępia indywidualne przypadki 
przemocy;
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17.6.2020 B9-0196/63

Poprawka 63
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie, aby 
promowały politykę antydyskryminacyjną 
we wszystkich obszarach oraz opracowały 
krajowe plany działania przeciwko 
rasizmowi, dotyczące obszarów takich, jak 
edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, 
zatrudnienie, ochrona porządku 
publicznego, usługi społeczne, wymiar 
sprawiedliwości oraz udział polityczny i 
reprezentacja polityczna, w ścisłej 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim i zainteresowanymi 
społecznościami;

15. wzywa społeczność 
międzynarodową, w tym państwa 
członkowskie, aby promowały politykę 
antydyskryminacyjną we wszystkich 
obszarach oraz opracowały krajowe plany 
działania przeciwko rasizmowi, dotyczące 
obszarów takich, jak edukacja, 
mieszkalnictwo, zdrowie, zatrudnienie, 
ochrona porządku publicznego, usługi 
społeczne, wymiar sprawiedliwości oraz 
udział polityczny i reprezentacja 
polityczna, w ścisłej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim i 
zainteresowanymi społecznościami;
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17.6.2020 B9-0196/64

Poprawka 64
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. potępia użycie przemocy i 
nieproporcjonalne interwencje organów 
państwowych; zachęca właściwe władze 
do zapewnienia przejrzystego, 
bezstronnego, niezależnego i skutecznego 
dochodzenia w przypadku podejrzeń lub 
zarzutów nieproporcjonalnego użycia siły; 
przypomina, że organy ścigania muszą 
zawsze odpowiadać za wypełnianie swoich 
obowiązków i przestrzeganie 
odpowiednich ram prawnych i 
operacyjnych, w szczególności 
Podstawowych zasad w sprawie 
stosowania przymusu i broni palnej przez 
służby wymiaru sprawiedliwości;

22. potępia niewłaściwe brutalne i 
nieproporcjonalne interwencje niektórych 
organów państwowych; zachęca właściwe 
władze do zapewnienia przejrzystego, 
bezstronnego, niezależnego i skutecznego 
dochodzenia w przypadku podejrzeń lub 
zarzutów nieproporcjonalnego użycia siły; 
przypomina, że organy ścigania muszą 
zawsze odpowiadać za wypełnianie swoich 
obowiązków i przestrzeganie 
odpowiednich ram prawnych i 
operacyjnych, w szczególności 
Podstawowych zasad w sprawie 
stosowania przymusu i broni palnej przez 
służby wymiaru sprawiedliwości;
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17.6.2020 B9-0196/65

Poprawka 65
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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 CEPOL o 
opracowanie – we współpracy z władzami 
krajowymi – ewentualnych wytycznych 
UE w dziedzinie etyki policyjnej, które 
zawierałyby zbiór zasad i mogłyby pomóc 
funkcjonariuszom policji w codziennej 
pracy;
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17.6.2020 B9-0196/66

Poprawka 66
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa instytucje i państwa 
członkowskie UE do oficjalnego uznania 
niesprawiedliwości i zbrodni przeciwko 
ludzkości popełnianych w przeszłości na 
osobach ciemnoskórych i osobach 
należących do mniejszości rasowych; 
uznaje handel niewolnikami za zbrodnię 
przeciwko ludzkości i wzywa do 
ogłoszenia 2 grudnia Europejskim Dniem 
Pamięci Zniesienia Handlu Niewolnikami; 
zachęca państwa członkowskie, aby w 
programach nauczania uwzględniały 
historie osób ciemnoskórych i osób 
należących do mniejszości rasowych;

12. wzywa instytucje i państwa 
członkowskie UE do oficjalnego uznania 
niesprawiedliwości i zbrodni przeciwko 
ludzkości popełnianych w przeszłości na 
osobach ciemnoskórych, osobach 
należących do mniejszości rasowych i 
Romach; uznaje niewolnictwo za zbrodnię 
przeciwko ludzkości i wzywa do 
ogłoszenia 2 grudnia Europejskim Dniem 
Pamięci Zniesienia Handlu Niewolnikami; 
zachęca państwa członkowskie, aby w 
programach nauczania uwzględniały 
historie osób ciemnoskórych, osób 
należących do mniejszości rasowych i 
Romów;
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17.6.2020 B9-0196/67

Poprawka 67
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

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 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 przyjęcie 
przekrojowego i skutecznego podejścia do 
równości we wszystkich składach Rady; 
wzywa instytucje UE do utworzenia 
międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej 
w celu zwalczania rasizmu i dyskryminacji 
na szczeblu UE;

Or. en


