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Amendamentul 1
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, din lipsă de voință politică, decalajul 
dintre elevii și studenții romi și ceilalți 
elevi și studenți a rămas mare; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 
abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor 
romi printre prioritățile agendelor 
guvernelor, pentru a combate eficient 
sărăcia și excluziunea socială cu care se 
confruntă acești copii;

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că decalajul dintre elevii și studenții romi și 
ceilalți elevi și studenți a rămas mare;

Or. it

Amendamentul 2
Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, din lipsă de voință politică, decalajul 
dintre elevii și studenții romi și ceilalți 
elevi și studenți a rămas mare; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 
abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient sărăcia și 
excluziunea socială cu care se confruntă 
acești copii;

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că decalajul dintre elevii și studenții romi și 
ceilalți elevi și studenți a rămas mare; 
solicită insistent statelor membre să adopte 
o abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient sărăcia și 
excluziunea socială cu care se confruntă 
acești copii;

Or. en
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Amendamentul 3
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, din lipsă de voință politică, decalajul 
dintre elevii și studenții romi și ceilalți 
elevi și studenți a rămas mare; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 
abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient sărăcia și 
excluziunea socială cu care se confruntă 
acești copii;

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social 
din cauza ostilității față de romi, 
înrădăcinată la toate nivelurile 
instituționale și a lipsei de voință politică, 
care face ca decalajul dintre elevii și 
studenții romi și ceilalți elevi și studenți să 
rămână mare; reamintește că, pentru a 
pune capăt ciclului intergenerațional de 
transmitere a sărăciei, este esențial ca 
copiii romi să-și înceapă viața în aceleași 
condiții ca și ceilalți copii; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 
abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient ostilitatea față de 
romi, sărăcia și excluziunea socială cu care 
se confruntă acești copii;

Or. en

Amendamentul 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, din lipsă de voință politică, decalajul 
dintre elevii și studenții romi și ceilalți 
elevi și studenți a rămas mare; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 

1. ia act de faptul că, conform 
rezultatelor monitorizării FRA, în ultimii 
ani, în unele state membre s-au realizat 
doar progrese limitate în educația copiilor 
romi defavorizați social și că, din lipsă de 
voință politică, decalajul dintre elevii și 
studenții romi și ceilalți elevi și studenți a 
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abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient sărăcia și 
excluziunea socială cu care se confruntă 
acești copii;

rămas mare; solicită insistent statelor 
membre să adopte o abordare holistică în 
toate domeniile de politică și să plaseze 
educația copiilor romi printre prioritățile 
agendelor guvernelor, pentru a combate 
eficient sărăcia și excluziunea socială cu 
care se confruntă acești copii;

Or. en

Amendamentul 5
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, din lipsă de voință politică, decalajul 
dintre elevii și studenții romi și ceilalți 
elevi și studenți a rămas mare; solicită 
insistent statelor membre să adopte o 
abordare holistică în toate domeniile de 
politică și să plaseze educația copiilor romi 
printre prioritățile agendelor guvernelor, 
pentru a combate eficient sărăcia și 
excluziunea socială cu care se confruntă 
acești copii;

1. ia act de faptul că, în ultimii ani, s-
au realizat doar progrese limitate în 
educația copiilor romi defavorizați social și 
că, în unele cazuri, din lipsă de voință 
politică, decalajul în ceea ce privește 
rezultatele școlare dintre elevii și studenții 
romi și ceilalți elevi și studenți a rămas 
mare; solicită insistent statelor membre să 
adopte o abordare holistică în toate 
domeniile de politică și să plaseze educația 
copiilor romi printre prioritățile agendelor 
guvernelor, pentru a combate eficient 
sărăcia și excluziunea socială cu care se 
confruntă acești copii;

Or. en

Amendamentul 6
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în contextul actualei 
pandemii de COVID-19, copiii romi sunt 
foarte afectați de consecințele din 
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domeniul educației, care transformă, în 
condiții de criză, decalajul existent într-un 
colaps educațional total; reamintește că 
marea majoritate a copiilor romi trăiește 
în zone sărace, marginalizate, fără avea la 
dispoziție niciun mijloc de acces la 
învățarea la distanță sau la școlarizarea la 
domiciliu;

Or. en

Amendamentul 7
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate 
și incluzive; insistă asupra faptului că 
trebuie aplicate strategii eficiente de 
desegregare, în special de către statele 
membre ale UE cu o populație romă 
numeroasă;

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale;

Or. it

Amendamentul 8
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate și 
incluzive; insistă asupra faptului că trebuie 

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate și 
incluzive; reamintește că, în ciuda 



AM\1203147RO.docx 7/22 PE650.484v01-00

RO

aplicate strategii eficiente de desegregare, 
în special de către statele membre ale UE 
cu o populație romă numeroasă;

legislației și a politicilor de combatere a 
discriminării existente, practica de 
separare a grupurilor de elevi în anumite 
școli sau clase rămâne larg răspândită în 
unele state membre; insistă asupra faptului 
că trebuie aplicate strategii eficiente de 
desegregare, în special de către statele 
membre ale UE cu o populație romă 
numeroasă;

Or. en

Amendamentul 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate și 
incluzive; insistă asupra faptului că trebuie 
aplicate strategii eficiente de desegregare, 
în special de către statele membre ale UE 
cu o populație romă numeroasă;

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
aibă aceleași drepturi și să beneficieze de 
șanse egale și să fie școlarizați, la toate 
nivelurile, în structuri de învățământ 
principal, de înaltă calitate și incluzive; 
insistă asupra faptului că trebuie aplicate 
strategii eficiente de desegregare, în special 
de către statele membre ale UE cu o 
populație romă numeroasă;

Or. en

Amendamentul 10
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate și 

2. reamintește că elevii romi sunt 
cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să 
beneficieze de șanse egale și să fie 
școlarizați, la toate nivelurile, în structuri 
de învățământ principal, de înaltă calitate și 
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incluzive; insistă asupra faptului că trebuie 
aplicate strategii eficiente de desegregare, 
în special de către statele membre ale UE 
cu o populație romă numeroasă;

incluzive; insistă asupra faptului că trebuie 
aplicate strategii eficiente de desegregare, 
adaptate la condițiile specifice din fiecare 
stat membru cu o populație romă;

Or. en

Amendamentul 11
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că cetățenia 
europeană le conferă părinților romi nu 
numai de drepturi, dar și obligații, cum ar 
fi: obligația de a contribui, prin propria 
muncă, la dezvoltarea materială a 
societății, precum și obligația de a 
contribui la cheltuielile publice prin plata 
impozitelor, pentru ca toți cetățenii să 
poate beneficia de serviciile oferite de 
administrațiile publice;

Or. it

Amendamentul 12
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că rolul educatorilor 
romi în desegregarea educației este 
esențial și că ar trebui să contribuie la 
remedierea situației din școlile segregate 
geografic; subliniază, în plus, că este cât 
se poate de important ca prezența lor să 
fie consolidată în organismele 
educaționale pentru a susține procesul de 
desegregare, a reduce analfabetismul și a 
promova programele de învățare pe tot 
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parcursul vieții și de educație pentru 
adulți;

Or. en

Amendamentul 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că copiii romi sunt 
disproporționat afectați de măsurile luate 
în perioade de criză, cum ar fi închiderea 
școlilor și sistematizarea învățării de la 
distanță; încurajează statele membre să se 
asigure că copiii romi nu sunt îndepărtați, 
în acest context, și mai mult de educația 
de calitate, în comparație cu alți cetățeni 
europeni;

Or. en

Amendamentul 14
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. îndeamnă statele membre să 
verifice că părinții romi, la fel ca și ceilalți 
părinți, sunt înregistrați în funcție de 
normele în vigoare din statul de origine;

Or. it

Amendamentul 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă ca - având în vedere 
importanța unei educații de înaltă calitate a 
copiilor preșcolari, despre care se știe că 
aduce rezultate școlare mai bune - educația 
elevilor vulnerabili de etnie romă să 
înceapă cât mai devreme, de preferință la 
vârsta de trei ani, primindu-i în servicii de 
îngrijire a copiilor și a copiilor preșcolari 
accesibile și incluzive și pe care părinții și 
le pot permite financiar;

3. recomandă ca - având în vedere 
importanța unei educații de înaltă calitate a 
copiilor preșcolari, despre care se știe că 
aduce rezultate școlare mai bune și că pune 
bazele unei integrări sociale ulterioare - 
educația elevilor vulnerabili de etnie romă 
să înceapă cât mai devreme, de preferință 
la vârsta de trei ani și chiar mai devreme, 
primindu-i în servicii de îngrijire a copiilor 
și a copiilor preșcolari accesibile și 
incluzive și pe care părinții și le pot 
permite financiar; invită statele membre să 
dezvolte și să implementeze strategii și 
programe destinate să faciliteze accesul 
romilor la structurile de îngrijire a 
copiilor, școli și universități;

Or. en

Amendamentul 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă ca - având în vedere 
importanța unei educații de înaltă calitate a 
copiilor preșcolari, despre care se știe că 
aduce rezultate școlare mai bune - educația 
elevilor vulnerabili de etnie romă să 
înceapă cât mai devreme, de preferință la 
vârsta de trei ani, primindu-i în servicii de 
îngrijire a copiilor și a copiilor preșcolari 
accesibile și incluzive și pe care părinții și 
le pot permite financiar;

3. recomandă ca - având în vedere 
importanța unei educații de înaltă calitate a 
copiilor preșcolari, despre care se știe că 
aduce rezultate școlare mai bune - educația 
elevilor vulnerabili de etnie romă să 
înceapă cât mai devreme, ținând seama de 
condițiile specifice din fiecare stat 
membru, primindu-i în servicii de îngrijire 
a copiilor și a copiilor preșcolari accesibile 
și incluzive și pe care părinții și le pot 
permite financiar;

Or. en

Amendamentul 17
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Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută eforturile din unele state 
membre care au adoptat instrumente 
legislative pentru a asigura echilibrul 
între calitate și egalitate în educație, 
introducând totodată o educație inclusivă; 
scopul acestor măsuri este integrarea într-
o măsură cât mai mare a copiilor romi și 
a altor grupuri defavorizate în sistemul 
educativ, de la educația copiilor preșcolari 
până la învățământul secundar, ceea ce 
reprezintă o condiție pentru dezvoltarea 
personală și carieră;

Or. en

Amendamentul 18
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită sprijin special - sub formă 
de integritate sanitară, alimentație 
școlară, furnizare de haine - în favoarea 
familiilor de romi care se confruntă cu 
dificultăți economice, sociale, medicale și 
legate de locuință, pentru a permite 
copiilor să meargă la școală și să 
depășească barierele educaționale;

Or. en

Amendamentul 19
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să ia în 
considerare un nou instrument, cum ar fi 
Fondul european specific pentru educație, 
cu obiectivul de a reduce obstacolele cu 
care se confruntă elevii romi cu vârste 
între 3 și 18 ani, în cadrul unei abordări 
cuprinzătoare și holistice;

Or. en

Amendamentul 20
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o 
finanțare suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor 
didactice de a răspunde adecvat nevoilor 
de învățare ale elevilor romi; subliniază 
necesitatea de a elimina repetarea clasei 
și de a reduce rata abandonului școlar, 
asigurând o formare adecvată a cadrelor 
didactice și oferind din timp un sprijin 
regulat și prompt elevilor și studenților 
romi, inclusiv învățarea în afara orelor de 
curs;

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior;

Or. it

Amendamentul 21
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a elimina repetarea clasei și de a reduce 
rata abandonului școlar, asigurând o 
formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat și 
prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 
învățarea în afara orelor de curs;

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; invită Comisia să 
consolideze strategia statelor membre 
pentru a încerca reducerea în continuare 
a numărului de cazuri de abandon școlar 
în rândul copiilor romi, asigurând sprijin 
familiilor și o formare adecvată a cadrelor 
didactice, precum și oferind din timp un 
sprijin regulat și prompt elevilor și 
studenților romi, inclusiv învățarea în afara 
orelor de curs;

Or. en

Amendamentul 22
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a elimina repetarea clasei și de a reduce 
rata abandonului școlar, asigurând o 
formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat și 
prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la absolvirea ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a elimina repetarea clasei și de a reduce 
rata abandonului școlar, asigurând o 
formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat și 
prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 
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învățarea în afara orelor de curs; învățarea în afara orelor de curs;

Or. en

Amendamentul 23
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a elimina repetarea clasei și de a reduce 
rata abandonului școlar, asigurând o 
formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat și 
prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 
învățarea în afara orelor de curs;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 

4. insistă asupra faptului că copiii 
romi ar trebui să meargă la școală cel puțin 
până la sfârșitul ciclului de învățământ 
secundar superior; invită insistent, în acest 
scop, statele membre să asigure o finanțare 
suficientă, astfel încât politicile 
educaționale generale să crească 
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capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a elimina repetarea clasei și de a reduce 
rata abandonului școlar, asigurând o 
formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat și 
prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 
învățarea în afara orelor de curs;

capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice 
de a răspunde adecvat nevoilor de învățare 
ale elevilor romi; subliniază necesitatea de 
a evita repetarea clasei și de a reduce rata 
abandonului școlar, asigurând o formare 
adecvată a cadrelor didactice și oferind din 
timp un sprijin regulat și prompt elevilor și 
studenților romi, inclusiv învățarea în afara 
orelor de curs;

Or. en

Amendamentul 25
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că majoritatea statelor 
membre au investit în măsuri de reducere 
a numărului de cazuri de abandon școlar 
și pentru a îmbunătăți cooperarea copiilor 
cu familiile lor, în special luând în 
considerare că numai 30% din copiii romi 
frecventează cursurile din învățământul 
secundar; invită Comisia să analizeze și 
să promoveze măsurile cu cea mai înaltă 
rată de succes și să promoveze succesele 
programului Erasmus+ pentru a încuraja 
elevii să continue parcursul lor școlar;

Or. en

Amendamentul 26
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de 
sensibilizare și formare anti-discriminare 
a cadrelor didactice și personalului din 



PE650.484v01-00 16/22 AM\1203147RO.docx

RO

învățământ și de promovare a practicilor 
incluzive și a educației interculturale, 
pentru eliminarea efectivă a atitudinilor 
negative față de romi din domeniul 
educației;

Or. en

Amendamentul 27
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia și statele membre să 
promoveze limba, cultura și istoria 
romilor în programele școlare, pentru a 
facilita procesul de învățare 
interculturală;

Or. en

Amendamentul 28
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită insistent statelor membre 
să faciliteze tranziția între diferitele 
parcursuri educaționale, până la 
învățământul terțiar, oferind o orientare 
educațională și profesională adecvată și 
asistență financiară, cum ar fi granturile 
și împrumuturile, pentru a permite 
tinerilor romi să obțină calificările - 
inclusiv competențele digitale și 
antreprenoriale - necesare pentru o reală 
integrare socială și profesională;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 29
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită insistent statelor membre să 
faciliteze tranziția între diferitele parcursuri 
educaționale, până la învățământul terțiar, 
oferind o orientare educațională și 
profesională adecvată și asistență 
financiară, cum ar fi granturile și 
împrumuturile, pentru a permite tinerilor 
romi să obțină calificările - inclusiv 
competențele digitale și antreprenoriale - 
necesare pentru o reală integrare socială și 
profesională;

5. solicită insistent statelor membre să 
faciliteze tranziția între diferitele parcursuri 
educaționale, până la învățământul terțiar, 
oferind o orientare educațională și 
profesională adecvată, formare pentru 
capacitare în vederea tranziției de la 
școală la viața profesională, precum și 
asistență financiară, cum ar fi granturile și 
împrumuturile, pentru a permite tinerilor 
romi să obțină calificările - inclusiv 
competențele digitale și antreprenoriale - 
necesare pentru o reală integrare socială și 
profesională;

Or. en

Amendamentul 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită insistent statelor membre să 
faciliteze tranziția între diferitele parcursuri 
educaționale, până la învățământul terțiar, 
oferind o orientare educațională și 
profesională adecvată și asistență 
financiară, cum ar fi granturile și 
împrumuturile, pentru a permite tinerilor 
romi să obțină calificările - inclusiv 
competențele digitale și antreprenoriale - 
necesare pentru o reală integrare socială și 
profesională;

5. solicită insistent statelor membre să 
faciliteze tranziția între diferitele parcursuri 
educaționale, până la învățământul terțiar, 
oferind o orientare educațională și 
profesională adecvată și programe de 
sprijin, precum și asistență financiară, cum 
ar fi bursele, granturile și împrumuturile, 
pentru a permite tinerilor romi să obțină 
calificările - inclusiv competențele digitale 
și antreprenoriale - necesare pentru o reală 
integrare socială și profesională;

Or. en
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Amendamentul 31
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă Comisiei să faciliteze 
schimbul de bune practici între statele 
membre și să monitorizeze situația pentru 
a asigura o evaluare regulată;

Or. en

Amendamentul 32
Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește necesitatea stringentă 
de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor.

6. reamintește necesitatea stringentă 
de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor; subliniază că 
capacitatea statelor membre de a asigura 
implicarea părinților romi depinde în 
foarte mare măsură de mai mulți factori, 
societali și economici;

Or. en

Amendamentul 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește necesitatea stringentă 
de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor.

6. reamintește necesitatea stringentă 
de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor; îndeamnă statele 
membre să dezvolte programe pentru 
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integrarea părinților romi în procesul de 
școlarizare și de dezvoltare educativă și 
personală a copiilor lor;

Or. en

Amendamentul 34
Romeo Franz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește necesitatea stringentă 
de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 35
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția statelor membre să 
dezvolte programe de mentorat, educație 
terțiară, academii de lideri și să 
promoveze emanciparea locală a tinerilor 
lideri ca actori integratori, precum și 
ONG-uri rome locale în locul ONG-urilor 
internaționale în favoarea romilor; 
solicită crearea unui sistem eficient de 
monitorizare a fondurilor UE; 
reamintește, pe de o parte, că este nevoie 
de criterii clare de referință privind 
desegregarea și de soluții pentru 
segregarea geografică, dar subliniază, pe 
de altă parte, că modificările de bază ar 
trebui să producă efecte mai întâi în 
educația publică; insistă, de asemenea, 
asupra faptului că, pentru a atinge un 
nivel avansat de solidaritate, programele 
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de învățământ naționale ar trebui 
modificate; subliniază că schimbările 
structurale sunt esențiale, de exemplu, 
reducerea vârstei de înscriere la grădiniță, 
și că, pentru a preveni segregarea elevilor 
în școlile primare, ar trebui dezvoltate 
școli locale integrante moderne cărora să 
li se acorde resurse suplimentare pentru a 
se transforma în școli model; subliniază 
că este nevoie de o infrastructură 
adecvată pentru ca aceste instituții să fie 
accesibile tuturor studenților, romi sau 
nu; subliniază faptul că, prin 
introducerea formării profesionale duale 
de calitate și încurajarea elevilor romi să 
aibă o carieră profesională, companiile ar 
obține o forță de muncă calificată;

Or. en

Amendamentul 36
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că sistemele de educație 
din statele membre nu ar trebui să 
discrimineze pe bază de rasă, etnie și 
religie și că participarea copiilor în 
sistemele de educație depinde adesea de 
factori sociali și economici, precum și de 
nivelul de implicare al părinților;

Or. en

Amendamentul 37
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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6a. solicită ca eforturile de integrare a 
copiilor romi în școli să se axeze și pe 
activitățile extrașcolare, cum ar fi 
activitățile sportive sau artistice, care sunt 
mijloace excelente de coeziune și 
integrare;

Or. en

Amendamentul 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă statele membre să 
onoreze și să promoveze cultura romilor, 
ca o strategie de combatere a 
discriminării și de promovare a integrării 
socio-culturale a acestei minorități;

Or. en

Amendamentul 39
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că cultura și serviciile pe 
care le aduce, inclusiv activitățile 
interculturale/multiculturale, pot 
contribui la atenuarea atitudinilor 
negative față de persoanele de origine 
romă;

Or. en

Amendamentul 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. insistă să se implementeze măsuri 
care să promoveze multiculturalismul în 
centrele educative, pentru se evita 
segregarea spațială a acestui grup;

Or. en


