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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

11.9.2020 A9-0147/6

Poprawka 6
Lívia Járóka
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0147/2020/REV
Romeo Franz
Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych 
postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
(2020/2011(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
równości, integracji i uczestnictwa 
społeczności romskich oraz zwalczania 
antycyganizmu, na podstawie dogłębnej 
oceny skutków i w drodze 
systematycznych konsultacji ze 
społecznościami romskimi, ekspertami 
(pro)romskimi oraz organizacjami 
pozarządowymi ze szczebla krajowego, 
regionalnego, a zwłaszcza lokalnego, jak 
również z innymi zainteresowanymi 
podmiotami, takimi jak Rada Europy i 
FRA; uważa, że wniosek ten mógłby 
opierać się na art. 19 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdyż 
stanowi właściwe działanie w celu 
zwalczania dyskryminacji osób ze 
społeczności romskich ze względu na 
pochodzenie etniczne; wzywa Komisję, 
aby uwzględniła wewnętrzną różnorodność 
tej społeczności w priorytetowych 
dziedzinach określonych we wniosku na 
okres po 2020 r., dopilnowując, by nikt nie 
został pominięty, oraz zdecydowanie 
zachęca, aby w unijnych strategiach 
politycznych i dyskusjach dotyczących 
okresu po 2020 r. określać grupy romskie 
terminem „społeczności romskie”; 
zauważa, że obok czterech głównych 
obszarów priorytetowych, tj. edukacji, 
zatrudnienia, mieszkalnictwa i opieki 
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zdrowotnej, we wniosku UE dotyczącym 
społeczności romskich na okres po 2020 r. 
należy wyraźnie wspomnieć o ich równym 
udziale we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego, w tym w życiu politycznym, 
oraz o ich języku, sztuce, kulturze i 
historii;
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1a Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 112.
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