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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om jämlikhet, 
inkludering och delaktighet för romer och 
bekämpning av antiziganism på grundval 
av en grundlig konsekvensbedömning och 
systematiska samråd med romer, 
(pro-)romska experter och icke-statliga 
organisationer på nationell och regional 
nivå och framför allt gräsrotsnivå samt 
andra berörda aktörer såsom Europarådet 
och FRA. Parlamentet anser att detta 
förslag skulle kunna grundas på 
artikel 19.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och ses 
som en lämplig åtgärd för att bekämpa 
diskriminering på grund av romernas 
etniska ursprung. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta folkgruppens inre 
heterogenitet inom de prioriterade 
områdena i förslaget för perioden efter 
2020 för att se till att ingen hamnar på 
efterkälken och uppmanar kraftigt till att 
benämningen ”romer” används när man 
hänvisar till romska grupper 
i EU:s strategier och diskussioner för 
perioden efter 2020. Det konstateras att 
deltagande på lika villkor på alla områden 
som rör det offentliga livet, politiskt 
deltagande och romernas språk, konst, 
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kultur och historia uttryckligen bör nämnas 
i EU-förslaget om romer för perioden efter 
2020, och så även ytterligare åtgärder på de 
fyra viktigaste prioriterade områdena 
utbildning, sysselsättning, boende och 
hälso- och sjukvård.
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