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A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a romani hátterű személyekkel szembeni 
negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
(2020/2011(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be jogalkotási javaslatot a romani 
emberek egyenlőségéről, társadalmi 
befogadásáról, részvételéről és a 
cigányellenesség elleni küzdelemről, 
alapos hatásvizsgálat alapján, valamint a 
romani emberekkel, a nemzeti, regionális 
és különösen helyi szintű roma(barát) 
szakértőkkel és nem kormányzati 
szervezetekkel, továbbá más érdekelt 
felekkel, például az Európa Tanáccsal és az 
Alapjogi Ügynökséggel folytatott 
rendszeres konzultációk révén; úgy véli, 
hogy ez a javaslat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 19. cikkének 
(2) bekezdésén alapulhatna, és a romani 
emberek etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetése elleni megfelelő 
fellépésre irányulhatna; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 
közösség belső heterogenitását a 2020 
utáni időszakra vonatkozó javaslat kiemelt 
területein, biztosítva, hogy senki ne 
maradjon le, és határozottan ösztönzi, hogy 
a 2020 utáni uniós politikákban és vitákban 
használja a „romani emberek” 
megnevezést, amikor a romani csoportokra 
utal; megjegyzi, hogy a romani 
embereknek a közélet valamennyi területén 
való egyenlő részvételét, politikai 
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részvételét, valamint nyelvét, művészetét, 
kultúráját és történelmét kifejezetten meg 
kell említeni a romani emberekre 
vonatkozó, a 2020 utáni időszakra szóló 
uniós javaslatban, mint az oktatás, a 
foglalkoztatás, a lakhatás és az 
egészségügy négy kiemelt területét 
kiegészítő intézkedéseket;
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