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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την 
ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την 
καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, 
βάσει ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων 
και σε συστηματικές διαβουλεύσεις με 
τους Ρομανί, εμπειρογνώμονες (υπέρ) 
Ρομανί και ΜΚΟ από εθνικό, 
περιφερειακό και ιδίως τοπικό επίπεδο, 
καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους 
συμφεροντούχους, όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο FRA· θεωρεί ότι η πρόταση 
αυτή θα μπορούσε να βασιστεί στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω εθνοτικής 
καταγωγής των Ρομανί· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη την εσωτερική 
ανομοιογένεια της κοινότητας στους τομείς 
προτεραιότητας της πρότασης για την 
περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και 
την ενθαρρύνει ένθερμα να χρησιμοποιεί 
τον χαρακτηρισμό «Ρομανί» όταν 
αναφέρεται σε ομάδες Ρομανί στις 
πολιτικές και συζητήσεις της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020· σημειώνει ότι η 
ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς 
της δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός και η ιστορία των Ρομανί θα 

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την 
ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την 
καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, 
βάσει ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων 
και σε συστηματικές διαβουλεύσεις με 
τους Ρομανί, εμπειρογνώμονες (υπέρ) 
Ρομανί και ΜΚΟ από εθνικό, 
περιφερειακό και ιδίως τοπικό επίπεδο, 
καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους 
συμφεροντούχους, όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο FRA· θεωρεί ότι η πρόταση 
αυτή θα μπορούσε να βασιστεί στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω εθνοτικής 
καταγωγής των Ρομανί· επαναλαμβάνει 
την άποψη που εξέφρασε πριν από 10 
χρόνια1α, ότι η σύσταση του Συμβουλίου 
που εφαρμόστηκε προηγουμένως δεν 
αποτελεί επαρκή μορφή πράξης, 
δεδομένου ότι δεν ήταν νομικά 
δεσμευτική και δεν είχε επαρκή θετικό 
αντίκτυπο στα άτομα καταγωγής Ρομανί· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την 
εσωτερική ανομοιογένεια της κοινότητας 
στους τομείς προτεραιότητας της πρότασης 
για την περίοδο μετά το 2020, 
διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει 
στο περιθώριο, και την ενθαρρύνει 
ένθερμα να χρησιμοποιεί τον 
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πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
για τους Ρομανί για την περίοδο μετά το 
2020, ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις 
κύριους τομείς προτεραιότητας στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

χαρακτηρισμό «Ρομανί» όταν αναφέρεται 
σε ομάδες Ρομανί στις πολιτικές και 
συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά το 
2020· σημειώνει ότι η ισότιμη συμμετοχή 
σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, η 
πολιτική συμμετοχή, καθώς και η γλώσσα, 
οι τέχνες, ο πολιτισμός και η ιστορία των 
Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά 
στην πρόταση για τους Ρομανί για την 
περίοδο μετά το 2020, ως πρόσθετα μέτρα 
στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·
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