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Amendement 1
Anna Júlia Donáth
namens de Renew-Fractie
Romeo Franz
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0147/2020
Romeo Franz
Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een 
negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa
(2020/2011(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie met een 
wetgevingsvoorstel te komen voor de 
gelijkheid, inclusie en deelname van 
mensen met een Romani-achtergrond en ter 
bestrijding van zigeunerhaat dat gestoeld is 
op een grondige effectbeoordeling en tot 
stand is gekomen in overleg met mensen en 
deskundigen met een Romani-achtergrond, 
deskundigen die gespecialiseerd zijn in 
Romani-aangelegenheden en nationale, 
regionale en, in het bijzonder, uit 
particulier initiatief voortgekomen ngo’s, 
alsook met andere geïnteresseerde 
belanghebbenden, zoals de Raad van 
Europa en het FRA; is van oordeel dat 
artikel 19, lid 2, VWEU de grondslag kan 
vormen van dit voorstel, als passende 
maatregel ter bestrijding van discriminatie 
op grond van de etnische afkomst van 
mensen met een Romani-achtergrond; 
verzoekt de Commissie in de 
prioriteitsgebieden van het voorstel voor de 
periode na 2020 rekening te houden met de 
interne heterogeniteit van de gemeenschap 
en ervoor te zorgen dat niemand wordt 
buitengesloten; vraagt de Commissie 
voorts de term “mensen met een Romani-
achtergrond” te gebruiken om in 
toekomstige EU-beleidsdocumenten en -
discussies naar groepen met een Romani-
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gelijkheid, inclusie en deelname van 
mensen met een Romani-achtergrond en ter 
bestrijding van zigeunerhaat dat gestoeld is 
op een grondige effectbeoordeling en tot 
stand is gekomen in overleg met mensen en 
deskundigen met een Romani-achtergrond, 
deskundigen die gespecialiseerd zijn in 
Romani-aangelegenheden en nationale, 
regionale en, in het bijzonder, uit 
particulier initiatief voortgekomen ngo’s, 
alsook met andere geïnteresseerde 
belanghebbenden, zoals de Raad van 
Europa en het FRA; is van oordeel dat 
artikel 19, lid 2, VWEU de grondslag kan 
vormen van dit voorstel, als passende 
maatregel ter bestrijding van discriminatie 
op grond van de etnische afkomst van 
mensen met een Romani-achtergrond; is 
van mening dat de aanbeveling van de 
Raad die voorheen werd gebruikt niet 
volstaat als handeling, aangezien zij niet 
juridisch bindend was en geen significant 
positief effect heeft gehad voor mensen 
met een Romani-achtergrond; verzoekt de 
Commissie in de prioriteitsgebieden van 
het voorstel voor de periode na 2020 
rekening te houden met de interne 
heterogeniteit van de gemeenschap en 
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achtergrond te verwijzen; merkt op dat de 
gelijkwaardige deelname in alle facetten 
van het openbare leven, alsmede de 
politieke deelname, taal, kunst, cultuur en 
geschiedenis van de Romanigemeenschap 
uitdrukkelijk in het voorstel moeten 
worden genoemd als maatregelen die een 
aanvulling vormen op de vier belangrijkste 
prioriteitsgebieden van onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg;

ervoor te zorgen dat niemand wordt 
buitengesloten; vraagt de Commissie 
voorts de term “mensen met een Romani-
achtergrond” te gebruiken om in 
toekomstige EU-beleidsdocumenten en -
discussies naar groepen met een Romani-
achtergrond te verwijzen; merkt op dat de 
gelijkwaardige deelname in alle facetten 
van het openbare leven, alsmede de 
politieke deelname, taal, kunst, cultuur en 
geschiedenis van de Romanigemeenschap 
uitdrukkelijk in het voorstel moeten 
worden genoemd als maatregelen die een 
aanvulling vormen op de vier belangrijkste 
prioriteitsgebieden van onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg;

Or. en


