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Prijedlog rezolucije Izmjena

2. poziva Komisiju da predstavi 
zakonodavni prijedlog za jednakost, 
uključivanje i sudjelovanje romskog 
stanovništva te za suzbijanje antiromizma 
na temelju detaljne procjene učinka i 
sustavnog savjetovanja s romskim 
stanovništvom, (pro)romskim stručnjacima 
i nevladinim organizacijama na 
nacionalnoj, regionalnoj i posebno lokalnoj 
razini, kao i s ostalim zainteresiranim 
dionicima, kao što su Vijeće Europe i 
Agencija za temeljna prava (FRA); smatra 
da bi se taj prijedlog mogao temeljiti na 
članku 19. stavku 2. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a kao primjerenoj mjeri 
za borbu protiv diskriminacija na temelju 
etničkog podrijetla romskog stanovništva; 
poziva Komisiju da uzme u obzir unutarnju 
heterogenost zajednice u prioritetnim 
područjima prijedloga direktive EU-a za 
razdoblje nakon 2020., da se pobrine za to 
da nitko ne bude zapostavljen te da pri 
upućivanju na romske skupine u politikama 
i raspravama EU-a nakon 2020. koristi 
naziv „romsko stanovništvo”; napominje 
da bi u prijedlog javne politike EU-a nakon 
2020. za romsko stanovništvo kao dodatne 
mjere uz četiri glavna prioritetna područja, 
odnosno obrazovanje, zapošljavanje, 
stanovanje i zdravstvenu skrb, trebalo 
uvrstiti jasno upućivanje na ravnopravno 
sudjelovanje u svim područjima javnog 

2. poziva Komisiju da predstavi 
zakonodavni prijedlog za jednakost, 
uključivanje i sudjelovanje romskog 
stanovništva te za suzbijanje antiromizma 
na temelju detaljne procjene učinka i 
sustavnog savjetovanja s romskim 
stanovništvom, (pro)romskim stručnjacima 
i nevladinim organizacijama na 
nacionalnoj, regionalnoj i posebno lokalnoj 
razini, kao i s ostalim zainteresiranim 
dionicima, kao što su Vijeće Europe i 
Agencija za temeljna prava (FRA); smatra 
da bi se taj prijedlog mogao temeljiti na 
članku 19. stavku 2. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a kao primjerenoj mjeri 
za borbu protiv diskriminacija na temelju 
etničkog podrijetla romskog stanovništva; 
ponavlja mišljenje koje je iznio prije 
jednoga desetljeća1a da prethodno 
upotrijebljena preporuka Vijeća nije 
dostatan oblik akta jer nije bila pravno 
obvezujuća i nije imala znatan pozitivan 
učinak na romsko stanovništvo; poziva 
Komisiju da uzme u obzir unutarnju 
heterogenost zajednice u prioritetnim 
područjima prijedloga direktive EU-a za 
razdoblje nakon 2020., da se pobrine za to 
da nitko ne bude zapostavljen te da pri 
upućivanju na romske skupine u politikama 
i raspravama EU-a nakon 2020. koristi 
naziv „romsko stanovništvo”; napominje 
da bi u prijedlog javne politike EU-a nakon 
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života, političko sudjelovanje te jezik, 
umjetnost, kulturu i povijest romskog 
stanovništva;

2020. za romsko stanovništvo kao dodatne 
mjere uz četiri glavna prioritetna područja, 
odnosno obrazovanje, zapošljavanje, 
stanovanje i zdravstvenu skrb, trebalo 
uvrstiti jasno upućivanje na ravnopravno 
sudjelovanje u svim područjima javnog 
života, političko sudjelovanje te jezik, 
umjetnost, kulturu i povijest romskog 
stanovništva;

____________________
1a SL C 199 E, 7.7.2012., str. 112.
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