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11.9.2020 A9-0147/6

Pozměňovací návrh 6
Lívia Járóka
za skupinu PPE

Zpráva A9-0147/2020/REV
Romeo Franz
Provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči 
osobám romského původu v Evropě
(2020/2011(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh týkající se rovnosti, 
začleňování a účasti Romů a boje proti 
protiromskému smýšlení, který by byl 
založen na podrobném posouzení dopadů a 
systematických konzultacích s Romy, 
(pro)romskými odborníky a nevládními 
organizacemi na celostátní, regionální a 
zejména místní úrovni, jakož i s dalšími 
zúčastněnými stranami, jako je Rada 
Evropy a FRA; domnívá se, že by tento 
návrh mohl být založen na čl. 19 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie jako 
vhodný krok v boji proti diskriminaci 
Romů na základě etnického původu; 
vyzývá Komisi, aby v prioritních oblastech 
návrhu na období po roce 2020 zohlednila 
vnitřní různorodost společenství a zajistila, 
že nikdo nezůstane opomenut, a důrazně 
doporučuje, aby při odkazování na romské 
skupiny v politikách a diskusích po roce 
2020 používala označení „Romové“; 
konstatuje, že v návrhu EU týkajícím se 
Romů na období po roce 2020 by mělo být 
výslovně uvedeno rovnocenné zapojení do 
všech oblastí veřejného života, politická 
účast, jazyk, umění, kultura a historie 
Romů jakožto dodatečná opatření ke 
čtyřem hlavním prioritám, jimiž jsou 
vzdělávání, zaměstnanost, bydlení 
a zdravotní péče;

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh týkající se rovnosti, 
začleňování a účasti Romů a boje proti 
protiromskému smýšlení, který by byl 
založen na podrobném posouzení dopadů a 
systematických konzultacích s Romy, 
(pro)romskými odborníky a nevládními 
organizacemi na celostátní, regionální a 
zejména místní úrovni, jakož i s dalšími 
zúčastněnými stranami, jako je Rada 
Evropy a FRA; domnívá se, že by tento 
návrh mohl být založen na čl. 19 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie jako 
vhodný krok v boji proti diskriminaci 
Romů na základě etnického původu; 
opakuje svůj názor, který vyjádřil před 
deseti lety1a, a to že dříve použité 
doporučení Rady není dostačující formou 
aktu, neboť nebylo právně závazné a 
nemělo na Romy významný pozitivní 
dopad; vyzývá Komisi, aby v prioritních 
oblastech návrhu na období po roce 2020 
zohlednila vnitřní různorodost společenství 
a zajistila, že nikdo nezůstane opomenut, 
a důrazně doporučuje, aby při odkazování 
na romské skupiny v politikách a diskusích 
po roce 2020 používala označení 
„Romové“; konstatuje, že v návrhu EU 
týkajícím se Romů na období po roce 2020 
by mělo být výslovně uvedeno rovnocenné 
zapojení do všech oblastí veřejného života, 
politická účast, jazyk, umění, kultura a 
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historie Romů jakožto dodatečná opatření 
ke čtyřem hlavním prioritám, jimiž jsou 
vzdělávání, zaměstnanost, bydlení 
a zdravotní péče;

____________________
1a Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 112.

Or. en


