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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni predlog za enakost, 
vključevanje in sodelovanje Romov ter boj 
proti anticiganizmu na podlagi temeljite 
ocene učinka in sistematičnih posvetovanj 
z Romi, strokovnjaki za Rome in 
nevladnimi organizacijami z nacionalne, 
regionalne in lokalne ravni ter drugimi 
zainteresiranimi deležniki, kot sta Svet 
Evrope in Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice; meni, da bi lahko ta 
predlog temeljil na členu 19(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije kot ustrezen 
ukrep za boj proti diskriminaciji Romov na 
podlagi njihove narodnostne pripadnosti; 
poziva Komisijo, naj na prednostnih 
področjih v predlogu za obdobje po letu 
2020 upošteva notranjo heterogenost 
skupnosti, poskrbi, da nihče ne bo 
zapostavljen, v politiki in razpravah EU za 
obdobje po letu 2020 pa naj za romske 
skupine uporablja izraz Romi; ugotavlja, 
da bi bilo treba v predlogu EU za Rome po 
letu 2020 izrecno omeniti enakopravno 
sodelovanje na vseh področjih javnega 
življenja, politično udeležbo ter jezik, 
umetnost, kulturo in zgodovino Romov kot 
dodatne ukrepe poleg štirih glavnih 
prednostnih področij izobraževanja, 
zaposlovanja, stanovanjske politike in 
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zdravstvenega varstva; zgodovino Romov kot dodatne ukrepe 
poleg štirih glavnih prednostnih področij 
izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske 
politike in zdravstvenega varstva;
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