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Pozmeňujúci návrh 1
Anna Júlia Donáth
v mene skupiny Renew
Romeo Franz
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0147/2020
Romeo Franz
Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči 
ľuďom rómskeho pôvodu v Európe
(2020/2011(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby na základe 
dôkladného posúdenia vplyvu a v rámci 
systematických konzultácií s rómskym 
obyvateľstvom, (pro-)rómskymi expertmi a 
mimovládnymi organizáciami z 
vnútroštátnej, regionálnej a najmä miestnej 
úrovne, ako aj ďalších zainteresovaných 
strán, ako sú Rada Európy a FRA, 
predložila legislatívny návrh týkajúci sa 
rovnosti, začlenenia, účasti Rómov a boja 
proti protirómskemu zmýšľaniu; domnieva 
sa, že tento návrh by mohol byť založený 
na článku 19 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie ako vhodný krok na boj 
proti diskriminácii Rómov na základe 
etnického pôvodu; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila vnútornú rôznorodosť tejto 
komunity v prioritných oblastiach návrhu 
smernice EÚ na obdobie po roku 2020 
a zaistila, že žiadna skupina nebude 
vynechaná, a rozhodne podporuje, aby sa 
na označenie rómskych komunít 
v politikách a diskusiách EÚ po roku 2020 
používalo označenie „Rómovia“; 
poznamenáva, že v návrhu verejnej 
politiky týkajúcej sa Rómov na obdobie po 
roku 2020 by mala byť výslovne uvedená 
rovnocenná účasť Rómov vo všetkých 
oblastiach verejného života, politická účasť 
a takisto ich jazyk, umenie, kultúra, 
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história a životné prostredie ako dodatočné 
opatrenia k štyrom hlavným prioritným 
oblastiam, ktorými sú vzdelávanie, 
zamestnanosť, bývanie a zdravotná 
starostlivosť;
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história a životné prostredie ako dodatočné 
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