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Amendement  1 

Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de 

herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat de erkenning van de 

genocide op de Roma tijdens WO II en de 

invoering van een Europese 

Holocaustherdenkingsdag voor de Roma 

aldus een belangrijke symbolische stap zou 

vormen in de strijd tegen zigeunerhaat en 

de algemene kennis van de geschiedenis 

van de Roma in Europa zou vergroten; 

N. overwegende dat de erkenning van de 

genocide op de Roma tijdens WO II en de 

invoering van een speciale Europese 

herdenkingsdag aldus een belangrijke 

symbolische stap zou vormen in de strijd 

tegen zigeunerhaat en de algemene kennis 

van de geschiedenis van de Roma in 

Europa zou vergroten; 

Or. en 
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Amendement  2 

Tomáš Zdechovský 

namens de PPE-Fractie 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de 

herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verklaart dat er een Europese dag moet 

komen ter herdenking van de slachtoffers 

van de genocide op de Roma tijdens WO II 

en dat deze dag de Europese 

Holocaustherdenkingsdag voor de Roma 

moet worden genoemd; 

14. verklaart dat er een Europese 

herdenkingsdag moet komen ter 

herdenking van de slachtoffers van de 

genocide op de Roma tijdens WO II en dat 

deze dag de Europese herdenkingsdag van 

de genocide op de Roma tijdens de Tweede 

Wereldoorlog moet worden genoemd; 

Or. en 

 

 


