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Implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative 
față de populațiile cu origini rome din Europa
(2020/2011(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă privind egalitatea, 
incluziunea și participarea romilor și 
combaterea atitudinilor ostile față de romi, 
pe baza unei evaluări de impact 
aprofundate și a unor consultări sistematice 
cu populația romă, cu experții și ONG-urile 
(pro-)romi de la nivel național, regional și 
mai ales local, precum și alți actori 
implicați, cum ar fi Consiliul Europei și 
FRA; consideră că această propunere ar 
putea fi întemeiată pe articolul 19 alineatul 
(2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, ca acțiune adecvată de 
combatere a discriminării pe criterii de 
origine etnică a populației rome; invită 
Comisia să țină seama, în domeniile 
prioritare ale propunerii de directivă post-
2020 a UE, de eterogenitatea internă a 
acestei comunități, asigurându-se că nimeni 
nu este lăsat în urmă, și încurajează 
puternic utilizarea denumirii de „populații 
de origine romă” [sau „romi” în sens extins 
- n.tr.] atunci când se face referire la 
grupurile de romi în cadrul politicilor și al 
discuțiilor UE post-2020; ia act de faptul că 
participarea egală în toate domeniile vieții 
publice, participarea politică, precum și 
limba, arta, cultura și istoria populațiilor cu 
origini rome ar trebui menționate explicit 
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în propunerea post-2020 a UE referitoare la 
romi, ca elemente adiționale la cele patru 
domenii prioritare principale: educație, 
ocuparea forței de muncă, locuințe și 
îngrijiri medicale;
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