
AM\1213183GA.docx PE655.445v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

11.9.2020 A9-0147/6

Leasú 6
Lívia Járóka
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A9-0147/2020/REV
Romeo Franz
Cur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí 
diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac
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Tairiscint i gcomhair rún
Mír 2

Tairiscint i gcomhair rún Leasú

2. á iarraidh ar an gCoimisiún togra 
reachtach maidir le Comhionannas, 
Cuimsiú, Rannpháirtíocht na Romach agus 
le Dul i nGleic le Frithghiofógachas, a 
thíolacadh, bunaithe ar mheasúnú tionchair 
cuimsitheach agus i mbun comhairliúchán 
córasach le Romaigh, saineolaithe 
Romacha (ar son na Romach) agus 
ENRanna ón leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus go háirithe ó leibhéal an phobail mar 
aon le geallsealbhóirí leasmhara eile 
amhail Comhairle na hEorpa agus FRA; á 
mheas go bhféadfaí an togra sin a bhunú ar 
Airteagal 19(2) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh mar 
ghníomhaíocht iomchuí chun idirdhealú 
eitneach na Romach a chomhrac; á iarraidh 
ar an gCoimisiún ilchineálacht inmheánach 
an phobail a chur san áireamh i réimsí 
tosaíochta an togra tar éis 2020, á áirithiú 
nach bhfágfar aon duine ar lár, agus an t-
ainmniú ‘Romach’ a úsáid agus é ag tagairt 
do ghrúpaí Romacha i mbeartais agus pléití 
an Aontais tar éis 2020; á thabhairt dá haire 
gur cheart rannpháirtíocht chothrom na 
Romach sna réimsí uile den saol poiblí, 
rannpháirtíocht pholaitiúil, agus teanga, 
ealaíona, cultúr, stair na Romach a lua go 
soiléir i dtogra AE tar éis 2020 do 
Romaigh, mar bhearta atá de bhreis ar na 
ceithre phríomhréimse tosaíochta, mar atá 
an t-oideachas, an fhostaíocht, an tithíocht 
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agus an cúram sláinte; rannpháirtíocht chothrom na Romach sna 
réimsí uile den saol poiblí, rannpháirtíocht 
pholaitiúil, agus teanga, ealaíona, cultúr, 
stair na Romach a lua go soiléir i dtogra 
AE tar éis 2020 do Romaigh, mar bhearta 
atá de bhreis ar na ceithre phríomhréimse 
tosaíochta, mar atá an t-oideachas, an 
fhostaíocht, an tithíocht agus an cúram 
sláinte;
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