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Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. призовава Комисията да 
представи законодателно предложение 
за равенството, приобщаването, 
участието на ромското население и 
борба с антициганизма въз основа на 
обстойна оценка на въздействието и на 
системни консултации с ромското 
население, (про-) ромски експерти и 
НПО на национално, регионално и 
особено на местно равнище, както и с 
други заинтересовани страни като 
Съвета на Европа и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права; 
счита, че това предложение би могло да 
се основава на член 19, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз като подходящо 
действие за борба с дискриминацията, 
основана на етническия произход на 
ромското население; призовава 
Комисията да вземе предвид 
вътрешната разнородност на общността 
в приоритетните области на 
предложението за периода след 2020 г., 
като гарантира, че никой не е изоставен, 
и силно насърчава използването на 
обозначението „ромско население“, 
когато се говори за ромски групи в 
политиките и дискусиите на ЕС за 
периода след 2020 г.; отбелязва, че 
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равнопоставеното участие във всички 
области на обществения живот, 
политическото участие и езикът, 
изкуствата, културата и историята на 
ромското население следва да бъдат 
изрично посочени в предложението на 
ЕС за периода след 2020 г. за ромското 
население, като допълнителни мерки 
към четирите основни приоритетни 
области на образованието, заетостта, 
жилищното настаняване и 
здравеопазването;
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