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2. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
proposta leġiżlattiva għall-Ugwaljanza, l-
Inklużjoni u l-Parteċipazzjoni tal-persuni 
Romani u l-Ġlieda kontra l-anti-
Żingariżmu, abbażi ta' valutazzjoni b'reqqa 
tal-impatt u b'konsultazzjonijiet sistemiċi 
mal-poplu Romani, esperti Romani u pro-
Romani u NGOs mil-livell nazzjonali, 
reġjonali u speċjalment mil-livell lokali, kif 
ukoll ma' partijiet ikkonċernati oħra bħall-
Kunsill tal-Ewropa u l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali; iqis 
li din il-proposta tista' tkun ibbażata fuq l-
Artikolu 19(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bħala 
azzjoni xierqa biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini 
etnika tal-persuni rRomani; jistieden lill-
Kummissjoni tqis l-eteroġeneità interna tal-
komunità fl-oqsma ta' prijorità tal-proposta 
għal wara l‑2020, filwaqt li tiżgura li ħadd 
ma jitħalla jibqa' lura, u jinkoraġġixxi 
b'qawwa l-użu tad-deżinjazzjoni "persuni 
Romani" meta ssir referenza għall-gruppi 
Romani fil-politiki u d-diskussjonijiet tal-
UE ta' wara l‑2020; jinnota li l-
parteċipazzjoni ugwali fl-oqsma kollha tal-
ħajja pubblika, il-parteċipazzjoni politika, 
u l-lingwa, l-arti, il-kultura u l-istorja tal-
persuni Romani għandhom jissemmew 
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b'mod espliċitu fil-proposta tal-UE wara l-
2020 għar-Romani, bħala miżuri 
addizzjonali għall-erba' oqsma ta' prijorità 
ewlenin tal-edukazzjoni, l-impjiegi, l-
akkomodazzjoni u l-kura tas-saħħa;
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