
AM\1213005LT.docx PE655.445v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

11.9.2020 A9-0147/1

Pakeitimas 1
Anna Júlia Donáth
RENEW frakcijos vardu
Romeo Franz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0147/2020
Romeo Franz
Nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų 
kilmės asmenis Europoje
(2020/2011(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
romų kilmės žmonių lygybės, įtraukties, 
dalyvavimo ir kovos su priešiškumu 
romams, paremtą išsamiu poveikio 
vertinimu ir sisteminėmis konsultacijomis 
su romų kilmės žmonėmis, romų kilmės 
žmonių ekspertais (už romų kilmės žmones 
pasisakančiais ekspertais) ir nacionalinio, 
regioninio ir ypač visuomeninio lygmens 
NVO, taip pat su kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, pvz., Europos Taryba ir FRA; 
mano, kad šis pasiūlymas galėtų būti 
grindžiamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 19 straipsnio 2 dalimi 
kaip tinkama kovos su romų kilmės 
žmonių diskriminacija priemone; ragina 
Komisiją atsižvelgti į bendruomenės vidinį 
nevienalytiškumą prioritetinėse pasiūlymo 
dėl laikotarpio po 2020 m. srityse, 
užtikrinant, kad nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje, ir labai ragina vartoti 
pavadinimą „romų kilmės žmonės“ tada, 
kai ES politikoje ir diskusijose, skirtose 
laikotarpiui po 2020 m., kalbama apie 
romų kilmės žmonių grupes; pažymi, kad 
lygiateisis romų kilmės žmonių 
dalyvavimas visų visuomeninio gyvenimo, 
politinio dalyvavimo ir kalbos, meno, 
kultūros ir istorijos sričių veikloje turėtų 
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būti aiškiai paminėtas ES pasiūlyme dėl 
romų kilmės žmonių po 2020 m., kaip 
priemonės, papildančios veiksmus 
keturiose pagrindinėse prioritetinėse 
srityse – švietimo, užimtumo, būsto ir 
sveikatos priežiūros;
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