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17.6.2020 B9-0196/57

Pozmeňujúci návrh 57
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže reakcia a štvavá rétorika 
prezidenta USA vrátane jeho vyhrážok, že 
ak sa prebiehajúce protesty nezastavia, 
nasadí armádu USA, viedli len k 
zosilneniu protestov;

G. keďže reakcia a rétorika prezidenta 
USA vrátane jeho vyhrážok, že ak sa 
prebiehajúce protesty nezastavia, zváži 
nasadenie armády USA, mohli viesť k 
zosilneniu protestov;

Or. en



AM\1207899SK.docx PE647.681v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

17.6.2020 B9-0196/58

Pozmeňujúci návrh 58
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže niektorí tvorcovia verejnej 
mienky a politici v celej EÚ naďalej 
zaujímajú rasistické a xenofóbne postoje, 
čím podporujú sociálne prostredie, ktoré je 
živnou pôdou pre rasizmus, diskrimináciu 
a trestné činy z nenávisti; keďže túto klímu 
ďalej podporujú populistické a 
extrémistické hnutia, ktoré sa snažia našu 
spoločnosť rozdeliť; keďže tieto činy sú 
v rozpore so spoločnými európskymi 
hodnotami, ktoré sa všetky členské štáty 
zaviazali dodržiavať;

T. keďže niektorí tvorcovia verejnej 
mienky a politici na celom svete naďalej 
zaujímajú rasistické a xenofóbne postoje, 
čím podporujú sociálne prostredie, ktoré je 
živnou pôdou pre rasizmus, diskrimináciu 
a trestné činy z nenávisti; keďže túto klímu 
ďalej podporujú populistické a 
extrémistické hnutia, ktoré sa snažia našu 
spoločnosť rozdeliť; keďže tieto činy sú 
v rozpore so spoločnými európskymi 
hodnotami, ktoré sa všetky členské štáty 
zaviazali dodržiavať;
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17.6.2020 B9-0196/59

Pozmeňujúci návrh 59
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže cieľom práce policajných 
zložiek a orgánov presadzovania práva je 
niekedy aj za ťažkých okolností brániť 
bezpečnosť ľudí v EÚ a chrániť ich proti 
trestnej činnosti, terorizmu a nezákonnej 
činnosti alebo činov a uplatňovať právo;

U. keďže cieľom práce policajných 
zložiek a orgánov presadzovania práva je 
niekedy aj za ťažkých okolností brániť 
bezpečnosť ľudí v EÚ a chrániť ich proti 
trestnej činnosti, terorizmu a nezákonnej 
činnosti alebo činov a uplatňovať právo; 
keďže príslušníci polície často riskujú 
svoje životy v záujme ochrany iných;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/60

Pozmeňujúci návrh 60
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže rasizmus, diskriminácia a 
nadmerné používanie sily so smrtiacimi 
následkami políciou existuje aj v EÚ; 
keďže orgány presadzovania práva vo 
viacerých členských štátoch boli 
kritizované za používanie neprimeranej 
sily; keďže ak osoba čelí polícii alebo iným 
predstaviteľom štátu, použitie fyzickej sily, 
ktorá nie je z dôvodu správania danej 
osoby nevyhnutne potrebná, znižuje 
ľudskú dôstojnosť a v zásade je porušením 
práva podľa článku 3 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach10; keďže 
neprimerané použitie sily by sa malo 
dôrazne odsúdiť;

_____________________
10 Rozsudok ESĽP zo 17. apríla 2012, vec 
Rizvanov/Azerbajdžan, bod 49.

V. keďže rasizmus, diskriminácia a 
nadmerné používanie sily so smrtiacimi 
následkami políciou existuje aj v EÚ; 
keďže neprimerané použitie sily by sa 
malo dôrazne odsúdiť; keďže ak osoba 
čelí polícii alebo iným predstaviteľom 
štátu, použitie fyzickej sily, ktorá nie je z 
dôvodu správania danej osoby nevyhnutne 
potrebná, znižuje ľudskú dôstojnosť a v 
zásade je porušením práva podľa článku 3 
Európskeho dohovoru o ľudských 
právach10; keďže neprimerané použitie sily 
by sa malo dôrazne odsúdiť;

_____________________
10 Rozsudok ESĽP zo 17. apríla 2012, vec 
Rizvanov/Azerbajdžan, bod 49.
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17.6.2020 B9-0196/61

Pozmeňujúci návrh 61
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva vládu a orgány Spojených 
štátov, aby prijali rozhodné opatrenia na 
riešenie štrukturálneho rasizmu a 
nerovností v krajine, ktoré sa prejavujú v 
policajnej brutalite; odsudzuje zásahy 
polície proti pokojným demonštrantom a 
novinárom v USA a vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že prezident USA 
hrozí nasadením armády;

4. vyzýva vládu a orgány Spojených 
štátov, aby prijali rozhodné opatrenia na 
riešenie rasizmu a nerovností v krajine, 
ktoré sa prejavujú v konkrétnych 
prípadoch policajnej brutality; odsudzuje 
excesy polície proti pokojným 
demonštrantom a novinárom v USA;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/62

Pozmeňujúci návrh 62
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. podporuje nedávne masívne 
protesty proti rasizmu a diskriminácii, 
ktoré boli po smrti Georga Floyda 
zorganizované v európskych mestách; 
zdôrazňuje výzvu protestujúcich postaviť 
sa proti útlaku a štrukturálnemu rasizmu v 
Európe; vyjadruje solidaritu, úctu a 
podporu pokojným protestom a domnieva, 
že naše spoločnosti musia so štrukturálnym 
rasizmom a nerovnosťami skoncovať; 
pripomína právo každého jednotlivca na 
mierový protest zakotvené v 
medzinárodných zmluvách; vyjadruje 
poľutovanie nad konkrétnymi prípadmi 
násilia, ku ktorým došlo;

5. podporuje nedávne masívne 
protesty proti rasizmu a diskriminácii, 
ktoré boli po smrti Georgea Floyda 
zorganizované v európskych hlavných 
mestách a ďalších mestách po celom 
svete; zdôrazňuje výzvu protestujúcich 
postaviť sa proti útlaku a štrukturálnemu 
rasizmu v Európe; vyjadruje solidaritu, 
úctu a podporu pokojným protestom a 
domnieva, že naše spoločnosti musia so 
štrukturálnym rasizmom a nerovnosťami 
skoncovať; pripomína právo každého 
jednotlivca na mierový protest zakotvené v 
medzinárodných zmluvách; odsudzuje 
konkrétne prípady násilia, ku ktorým 
došlo;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/63

Pozmeňujúci návrh 63
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali antidiskriminačné politiky vo 
všetkých oblastiach a aby vypracovali 
národné akčné plány proti rasizmu, ktoré sa 
zamerajú na oblasti, ako sú vzdelávanie, 
bývanie, zdravie, zamestnanosť, polícia, 
sociálne služby, súdnictvo a politická účasť 
a zastúpenie, a to v úzkej spolupráci s 
občianskou spoločnosťou a dotknutými 
spoločenstvami;

15. vyzýva medzinárodnú komunitu 
vrátane členských štátov, aby podporovali 
antidiskriminačné politiky vo všetkých 
oblastiach a aby vypracovali národné akčné 
plány proti rasizmu, ktoré sa zamerajú na 
oblasti, ako sú vzdelávanie, bývanie, 
zdravie, zamestnanosť, polícia, sociálne 
služby, súdnictvo a politická účasť a 
zastúpenie, a to v úzkej spolupráci s 
občianskou spoločnosťou a dotknutými 
spoločenstvami;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/64

Pozmeňujúci návrh 64
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. odsudzuje používanie násilných a 
neprimeraných zásahov zo strany štátnych 
orgánov; nabáda príslušné orgány, aby 
zabezpečili transparentné, nestranné, 
nezávislé a účinné vyšetrovanie v prípade 
podozrenia či obvinenia z použitia 
neprimeranej sily; pripomína, že voči 
orgánom presadzovania práva sa vždy musí 
vyvodzovať zodpovednosť za plnenie ich 
povinností a za dodržiavanie príslušných 
právnych a operačných rámcov, najmä 
základných zásad OSN pre použitie sily a 
strelných zbraní príslušníkmi orgánov 
presadzovania práva;

22. odsudzuje zneužívanie násilných a 
neprimeraných zásahov zo strany 
niektorých štátnych orgánov; nabáda 
príslušné orgány, aby zabezpečili 
transparentné, nestranné, nezávislé a 
účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia 
či obvinenia z použitia neprimeranej sily; 
pripomína, že voči orgánom presadzovania 
práva sa vždy musí vyvodzovať 
zodpovednosť za plnenie ich povinností a 
za dodržiavanie príslušných právnych a 
operačných rámcov, najmä základných 
zásad OSN pre použitie sily a strelných 
zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania 
práva;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/65

Pozmeňujúci návrh 65
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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. vyzýva agentúru CEPOL, aby v 
spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi 
vypracovala prípadné usmernenia EÚ v 
oblasti policajnej etiky, ktoré by 
obsahovali súbor zásad a mohli by pomôcť 
policajným činiteľom pri ich každodennej 
práci;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/66

Pozmeňujúci návrh 66
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. žiada inštitúcie a členské štáty EÚ, 
aby oficiálne uznali minulé krivdy a 
zločiny proti ľudskosti spáchané na 
černochoch a ľuďoch inej farby pleti; 
vyhlasuje obchod s otrokmi za zločin proti 
ľudskosti a žiada, aby bol 2. december 
vyhlásený za Európsky pamätný deň 
zrušenia obchodu s otrokmi; nabáda 
členské štáty, aby dejiny černochov a ľudí 
inej farby pleti začlenili do svojich 
školských osnov;

12. žiada inštitúcie a členské štáty EÚ, 
aby oficiálne uznali minulé krivdy a 
zločiny proti ľudskosti spáchané na 
černochoch, ľuďoch inej farby pleti a 
Rómoch; vyhlasuje otroctvo za zločin proti 
ľudskosti a žiada, aby bol 2. december 
vyhlásený za Európsky pamätný deň 
zrušenia obchodu s otrokmi; nabáda 
členské štáty, aby dejiny černochov, ľudí 
inej farby pleti a Rómov začlenili do 
svojich školských osnov;

Or. en
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17.6.2020 B9-0196/67

Pozmeňujúci návrh 67
Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

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 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 zaujala prierezový a 
účinný prístup k rovnosti vo všetkých 
zloženiach Rady; žiada inštitúcie EÚ, aby 
na úrovni EÚ vytvorili 
medziinštitucionálnu pracovnú skupinu na 
boj proti rasizmu a diskriminácii;

Or. en


