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Rezoluția Parlamentului European referitoare la protestele împotriva rasismului care 
au avut loc după moartea lui George Floyd 
(2020/2685(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rasism, antisemitism și ura 
împotriva minorităților în lume,

– având în vedere videoconferința de presă din data de 2 iunie 2020 ținută de 
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate în urma morții lui George Floyd,

– având în vedere schimbul de opinii privind cazul George Floyd, care a avut loc la 5 
iunie 2020 în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului,

– având în vedere declarația din 28 mai 2020 a Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului, Michelle Bachelet, prin care condamnă uciderea lui George Floyd,

– având în vedere Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială (CIEDR),

– având în vedere protocolul nr. 12 la Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO),

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) 
din 1966,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 25 mai 2020, George Floyd, un bărbat afro-american suspectat că a utilizat o 
bancnotă falsă de 20 de dolari a fost arestat de poliție în fața unui magazin din 
Minneapolis, Minnesota; întrucât agentul de poliție Derek Chauvin și-a ținut genunchiul 
pe gâtul lui George Floyd timp de câteva minute, acțiune care i-a provocat acestuia 
decesul;

B. întrucât Derek Chauvin a fost acuzat de omor voluntar fără premeditare și de ucidere 
din culpă, fapte pasibile de o pedeapsă maximă combinată de 35 de ani de închisoare; 
întrucât ceilalți trei polițiști implicați în arestarea lui George Floyd au fost concediați și 
se confruntă cu acuzații de complicitate;

C. întrucât această moarte a declanșat un lanț de proteste împotriva rasismului în toate cele 
50 de state ale Statelor Unite ale Americii și la Washington D.C., iar aceste proteste s-
au extins în diferite părți ale globului; întrucât demonstranți s-au adunat și la secția de 
poliție din Minneapolis unde lucrau polițiștii implicați în arestarea lui George Floyd și 
au incendiat-o; întrucât în numeroase orașe din Statele Unite au avut loc ciocniri 
violente între poliție și protestatari și au fost desfășurate forțe ale Gărzii Naționale;
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D. întrucât reporterul CNN Omar Jimenez și colegii săi au fost arestați în timp ce 
transmiteau protestul din Minneapolis și au fost ulterior eliberați după ce s-a confirmat 
că erau reprezentanți ai mass-media; întrucât un număr mare de jurnaliști au fost 
împiedicați să relateze liber despre demonstrații, deși își afișau în mod vizibil însemnele 
de acreditare în mass-media, iar zeci de jurnaliști au fost atacați de forțele de poliție, 
unii dintre ei fiind grav răniți;

E. întrucât, după două săptămâni de proteste neîncetate în Statele Unite, demonstrațiile 
antirasism s-au răspândit în întreaga lume; întrucât în zeci de țări demonstranții au 
exprimat nevoia urgentă de justiție, de reformare a poliției și de egalitate rasială;

F. întrucât comunitatea democratică internațională, inclusiv Uniunea Europeană, a respins 
ferm utilizarea excesivă a forței, a condamnat violența și rasismul de orice fel și a 
solicitat ca toate aceste incidente să fie abordate rapid și eficient și cu respectarea 
deplină a statului de drept și a drepturilor omului;

G. întrucât violența și distrugerea bunurilor nu vor rezolva problema discriminării 
înrădăcinate și aceste acte trebuie denunțate ferm; întrucât protestatarii trebuie să își 
exprime cererile de justiție în mod pașnic, iar forțele de poliție și de securitate nu 
trebuie să contribuie la escaladarea situației actuale tensionate prin utilizarea forței 
excesive;

H. întrucât dreptul la a protesta pașnic este consacrat la articolele 18-22 din PIDCP și 
CEDO și este protejat prin Primul Amendament la Constituția SUA; întrucât țările au 
obligația de a respecta, proteja și îndeplini dreptul la proteste pașnice;

I. întrucât UE s-a angajat să respecte libertatea de exprimare și de informare, precum și 
libertatea de întrunire și de asociere;

J. întrucât exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi 
supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege care, într-o 
societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea națională, 
integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, 
protecția sănătății, a moralei, a reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica 
divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea 
puterii judecătorești, astfel cum se prevede la articolul 10 din CEDO;

K. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, UE „respectă funcțiile esențiale ale statului [statelor membre], în special pe 
cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și 
apărarea securității naționale”; întrucât, „[î]n special, securitatea națională rămâne 
responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru”,

1. afirmă că Black Lives Matter (Viețile negrilor contează);

2. respinge orice formă de violență, discriminare, părtinire rasială explicită și implicită și 
exercitarea inegală a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, care constituie 
rasism structural; subliniază faptul că multe grupuri oprimate se confruntă în continuare 
cu forme de discriminare instituțională și sistemică, bazate pe originea etnică, în 
domenii precum accesul la justiție, educație, sănătate și ocuparea forței de muncă; 
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subliniază că multe dintre aceste grupuri sunt ținta discursurilor de incitare la ură rasială 
și a infracțiunilor motivate de ură;

3. condamnă ferm moartea lui George Floyd și își exprimă deplina solidaritate cu rudele și 
prietenii acestuia; îndeamnă autoritățile americane să ancheteze minuțios acest caz și 
cazurile similare și să-i aducă pe responsabili în fața justiției;

4. reamintește dreptul la proteste pașnice al fiecărei persoane, astfel cum este consacrat în 
tratatele internaționale și în Constituția Statelor Unite; insistă asupra faptului că dreptul 
la libertatea de întrunire, dreptul la libertatea de asociere și dreptul la libertatea de 
exprimare trebuie să fie protejate necondiționat în întreaga lume;

5. condamnă actele de jaf, incendiere, vandalism și distrugere a proprietăților publice și 
private cauzate de anumiți demonstranți violenți; dezaprobă acțiunile forțelor extremiste 
și antidemocratice care profită în mod intenționat de protestele pașnice pentru a agrava 
conflictele, cu intenția de a răspândi dezordinea și anarhia;

6. îndeamnă țările din întreaga lume să reacționeze în mod eficient față de infracțiunile 
motivate de ură, inclusiv prin investigarea motivațiilor bazate pe prejudecăți în cazul 
infracțiunilor motivate de rasă, naționalitate sau origine etnică, și să se asigure că 
infracțiunile motivate de ură împotriva populației negre și a altor comunități sunt 
înregistrate, anchetate, urmărite penal și sancționate;

7. reamintește necesitatea de a elabora strategii internaționale de combatere a rasismului, 
care să abordeze comparativ situația populației din comunitățile oprimate în domenii 
precum educația, locuințele, antreprenoriatul, sănătatea, ocuparea forței de muncă, 
activitatea poliției, serviciile sociale, sistemul de justiție și participarea și reprezentarea 
politică;

8. solicită încetarea creării de profiluri pe criterii de rasă și de origine etnică, în toate 
formele sale, în cadrul acțiunilor de aplicare a legii, de prevenire a criminalității și de 
combatere a terorismului, precum și interzicerea oficială a practicilor ilegale de 
discriminare și de violență, prin intermediul unor acțiuni de formare destinate 
autorităților și axate pe lupta împotriva rasismului și a prejudecăților;

9. ia act de rolul important care le revine jurnaliștilor și fotojurnaliștilor atunci când 
relatează cazuri de violență disproporționată și condamnă cazurile în care aceștia au fost 
vizați în mod intenționat; subliniază că țările au obligația de a interveni activ pentru a 
proteja jurnaliștii din UE și din întreaga lume;

10. insistă asupra faptului că guvernele trebuie să adopte și să pună în aplicare un cadru 
juridic și politic intern privind utilizarea forței de către forțele de ordine și să se asigure 
că toate structurile însărcinate cu aplicarea legii respectă pe deplin legislația și 
standardele internaționale în domeniul drepturilor omului referitoare la activitățile 
polițienești, în special Principiile de bază ale ONU privind recurgerea la forță și 
utilizarea armelor de foc de către agenții responsabili de aplicarea legii;

11. invită Comisia să întrețină legături strânse cu actori internaționali, precum Organizația 
pentru Securitate și Cooperare în Europa, ONU, Uniunea Africană și Consiliul Europei, 
precum și cu alți parteneri internaționali, pentru a combate rasismul la nivel 
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internațional;

12. condamnă faptul că forțele politice extremiste și xenofobe din lume recurg din ce în ce 
mai des la denaturarea faptelor istorice și a datelor statistice și științifice și utilizează un 
simbolism și o retorică ce amintesc de anumite aspecte ale propagandei totalitare, 
printre care rasismul, antisemitismul și ura față de minorități;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile 
omului, Președintelui SUA, Donald Trump și administrației sale, precum și Congresului 
SUA.


