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Grozījums Nr. 6
Lívia Járóka
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0147/2020/REV
Romeo Franz
Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu 
izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā
(2020/2011(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu tiesību aktam par romu 
izcelsmes cilvēku līdztiesību, iekļaušanu 
un līdzdalību un antičigānisma apkarošanu, 
balstoties uz rūpīgu ietekmes novērtējumu 
un sistemātiski apspriežoties ar romu 
izcelsmes cilvēkiem, valsts, reģionāla un jo 
īpaši vietēja līmeņa romu ekspertiem un 
NVO un romus atbalstošiem ekspertiem un 
NVO, kā arī tādām citām ieinteresētajām 
personām kā Eiropas Padome un FRA; 
uzskata, ka šā priekšlikuma pamatā varētu 
būt Līguma par Eiropas Savienības darbību 
19. panta 2. punkts, un tādējādi tas būtu 
pienācīgs rīcībpasākums pret romu 
izcelsmes cilvēkiem vērstas uz etnisko 
izcelsmi balstītas diskriminācijas 
apkarošanai; aicina Komisiju laikposmam 
pēc 2020. gada paredzētās direktīvas 
priekšlikuma prioritārajās jomās ņemt vērā 
attiecīgās kopienas dažādību, nodrošinot, 
ka neviena kopienas apakšgrupa netiek 
atstāta novārtā, un atsaucēs uz romiem 
politikas nostādnēs un diskusijās stingri 
mudina izmantot jēdzienu “romu izcelsmes 
cilvēki”; norāda, ka līdzās četrām 
galvenajām prioritārajām jomām (izglītība, 
nodarbinātība, mājokļi un veselības 
aprūpe) priekšlikumā par romu izcelsmes 
cilvēku iekļaušanu laikposmam pēc 
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un līdzdalību un antičigānisma apkarošanu, 
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NVO, kā arī tādām citām ieinteresētajām 
personām kā Eiropas Padome un FRA; 
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izcelsmes cilvēkiem vērstas uz etnisko 
izcelsmi balstītas diskriminācijas 
apkarošanai; atkārto savu jau pirms 
10 gadiem pausto nostāju1, ka problēmu 
būtu labāk risināt ar cita veida tiesību 
aktu, nevis iepriekš izmantoto Padomes 
ieteikumu, jo tas nav juridiski saistošs un 
ar to nav izdevies panākt būtiskus romu 
izcelsmes cilvēku situācijas uzlabojumus; 
aicina Komisiju laikposmam pēc 
2020. gada paredzētās direktīvas 
priekšlikuma prioritārajās jomās ņemt vērā 
attiecīgās kopienas dažādību, nodrošinot, 
ka neviena kopienas apakšgrupa netiek 
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1 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0043+0+DOC+XML+V0//LV
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2020. gada kā papildu pasākumi ir jāparedz 
romu izcelsmes cilvēku līdztiesīga dalība 
visās sabiedriskās dzīves jomās, politiskā 
līdzdalība un atbalsts valodas, mākslas, 
kultūras un vēstures jomā;
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