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Amendamentul 1 
Tomáš Zdechovský 
în numele Grupului PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere de rezoluție B8-0326/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
referitoare la Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea 

de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război 
Mondial 

Propunere de rezoluție 
Considerentul N 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât recunoașterea genocidului 

comis împotriva romilor în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial și stabilirea unei 

Zile europene de comemorare a 
Holocaustului romilor ar constitui astfel o 
importantă etapă simbolică în combaterea 

atitudinilor antițigănești și ar contribui la 
cunoașterea generală a istoriei romilor în 
Europa, 

N. întrucât recunoașterea genocidului 

comis împotriva romilor în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial și stabilirea unei 

Zile europene de comemorare a acestuia ar 
constitui astfel o importantă etapă 
simbolică în combaterea atitudinilor 

antițigănești și ar contribui la cunoașterea 
generală a istoriei romilor în Europa, 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Tomáš Zdechovský 
în numele Grupului PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere de rezoluție B8-0326/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
referitoare la Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea 
de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război 
Mondial 

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. declară că ar trebui să se consacre o zi 
europeană comemorării victimelor 

genocidului romilor în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial și că această zi ar 
trebui să se numească Ziua europeană de 

comemorare a Holocaustului împotriva 

romilor; 

14. declară că ar trebui să se consacre o zi 
europeană comemorării victimelor 

genocidului romilor în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial și că această zi ar 
trebui să se numească Ziua europeană a 

comemorării genocidului împotriva 

romilor din timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial; 

Or. en 

 
 


