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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag 
om ligestilling, inklusion og deltagelse for 
romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed 
på grundlag af en grundig 
konsekvensanalyse og i systematiske 
høringer af romaer, (pro-)roma-eksperter 
og ngo'er fra nationalt og regionalt niveau 
og navnlig fra græsrodsniveau samt andre 
interesserede parter såsom Europarådet og 
FRA;  mener, at dette forslag kunne 
baseres på artikel 19, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
som en passende foranstaltning til 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grundlag af romabefolkningens etniske 
oprindelse;  opfordrer Kommissionen til at 
tage hensyn til den interne mangfoldighed i 
romasamfundet inden for de prioriterede 
områder i forslaget om tiden efter 2020, 
således at det sikres, at ingen lades i 
stikken, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at anvende betegnelsen 
"personer med romabaggrund", når der 
henvises til grupper af romaer i EU's 
politikker og drøftelser om tiden efter 
2020;  bemærker, at romaers lige deltagelse 
på alle områder af det offentlige liv, deres 
politiske deltagelse og sprog, kunst, kultur 
og historie bør nævnes udtrykkeligt i EU-
forslaget om romaer i tiden efter 2020, som 
supplerende foranstaltninger til de fire 

2. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag 
om ligestilling, inklusion og deltagelse for 
romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed 
på grundlag af en grundig 
konsekvensanalyse og i systematiske 
høringer af romaer, (pro-)roma-eksperter 
og ngo'er fra nationalt og regionalt niveau 
og navnlig fra græsrodsniveau samt andre 
interesserede parter såsom Europarådet og 
FRA; mener, at dette forslag kunne baseres 
på artikel 19, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde som en 
passende foranstaltning til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af 
romabefolkningens etniske oprindelse; 
gentager sit standpunkt fra for 10 år 
siden1a, nemlig at den tidligere anvendte 
henstilling fra Rådet ikke er en 
fyldestgørende form for retsakt, da den 
ikke var juridisk bindende og ikke har 
haft nogen væsentlig positiv indvirkning 
på romafolket; opfordrer Kommissionen 
til at tage hensyn til den interne 
mangfoldighed i romasamfundet inden for 
de prioriterede områder i forslaget om 
tiden efter 2020, således at det sikres, at 
ingen lades i stikken, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at anvende 
betegnelsen "personer med 
romabaggrund", når der henvises til 
grupper af romaer i EU's politikker og 
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vigtigste prioriterede områder, nemlig 
uddannelse, beskæftigelse, boliger og 
sundhedspleje;

drøftelser om tiden efter 2020; bemærker, 
at romaers lige deltagelse på alle områder 
af det offentlige liv, deres politiske 
deltagelse og sprog, kunst, kultur og 
historie bør nævnes udtrykkeligt i EU-
forslaget om romaer i tiden efter 2020, som 
supplerende foranstaltninger til de fire 
vigtigste prioriterede områder, nemlig 
uddannelse, beskæftigelse, boliger og 
sundhedspleje;

____________________
1a EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.

Or. en


