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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er in de EU ongeveer zes miljoen mensen met een Romani-
achtergrond wonen en het grootste deel daarvan staatsburger is van een van de lidstaten, 
en dat de Roma daarmee de grootste etnische minderheid in Europa vormen; 
overwegende dat de term “Roma” diverse groepen omvat, waaronder Roma, zigeuners, 
Travellers, Manoesjen, Ashkali, Sinti en Boyash; overwegende dat iedereen in de EU op 
gelijke voet het recht en de plicht heeft om een volwaardig, actief en geïntegreerd lid 
van de samenleving te worden, maar dat niettemin uit statistieken blijkt dat de Roma in 
Europa nog altijd hun mensenrechten worden ontzegd en dat ongeveer 80 % van de 
mensen met een Romani-achtergrond onder de armoederisicodrempel van zijn land 
leeft; overwegende dat de Roma deel uitmaken van de Europese cultuur en waarden en 
hebben bijgedragen aan de culturele rijkdom, verscheidenheid, economie en 
gemeenschappelijke geschiedenis van de EU; overwegende dat de bescherming en 
versterking van het culturele erfgoed in verband met nationale minderheden in de 
lidstaten een cruciale rol spelen op het gebied van sociale cohesie; overwegende dat 
mensen met een Romani-achtergrond ten volle moeten kunnen deelnemen aan en 
daadwerkelijk inspraak moeten hebben in de planning, tenuitvoerlegging, beoordeling 
en monitoring van maatregelen ter verbetering van hun situatie;

B. overwegende dat vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond vaak worden 
blootgesteld aan intersectionele discriminatie in verband met zigeunerhaat en seksisme, 
evenals aan schadelijke stereotypen, zowel door de samenleving in het algemeen als 
door hun eigen gemeenschappen; overwegende dat zij een van de meest achtergestelde 
groepen in de lidstaten vormen, in ontoereikende nederzettingen wonen met ongelijke 
toegang tot en specifieke belemmeringen op het gebied van onderwijs, werk, 
gezondheidsdiensten, kraanwater en sanitaire voorzieningen, en onder de groepen vallen 
die het zwaarst door de COVID-19-pandemie zijn getroffen;

C. overwegende dat de Romagemeenschap een minderheid is die het risico loopt op sociale 
uitsluiting als gevolg van ongelijke toegang tot onderwijs of een laag opleidingsniveau, 
waardoor Roma vaak niet over de vereiste kwalificaties beschikken om een baan te 
vinden en hun woon- en gezondheidssituatie bijgevolg verslechtert; overwegende dat 
het verzuim evenals het aantal voortijdige schoolverlaters en het aantal jongeren dat 
geen onderwijs of opleiding volgt en evenmin een baan heeft, onder Roma vele malen 
hoger zijn dan het gemiddelde; overwegende dat het Europese streefcijfer voor 
voortijdig schoolverlaten voor 2020 is vastgesteld op 10 %, maar dat 68 % van de Roma 
school voortijdig verlaat; overwegende dat slechts 18 % van de kinderen met een 
Romani-achtergrond doorstroomt naar het hoger onderwijs; overwegende dat er 
behoefte is aan betere leerondersteuning en loopbaanplanning en dat de houding van 
docenten en andere vakmensen in het onderwijs ten aanzien van studenten met een 
Romani-achtergrond moet veranderen, zodat deze studenten hun beroepsvaardigheden 
beter kunnen ontwikkelen en hun toegang tot de arbeidsmarkt kunnen bevorderen;

D. overwegende dat 72 % van de jonge vrouwen met een Romani-achtergrond tussen de 
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16 en 24 jaar geen onderwijs of opleiding volgt en evenmin een baan heeft, ten opzichte 
van 55 % van de jonge mannen met een Romani-achtergrond; overwegende dat 28 % 
van alle vrouwen met een Romani-achtergrond die aan de EU-MIDIS II-enquête hebben 
deelgenomen, “huishoudelijk werk” heeft opgegeven als hoofdactiviteit, ten opzichte 
van 6 % van de mannen; overwegende dat dit percentage onder vrouwen met een 
Romani-achtergrond naar verhouding hoog is ten opzichte van vrouwen uit de algemene 
bevolking1; overwegende dat genderstereotypen, tradities en patriarchale structuren 
schadelijk zijn voor vrouwen en mannen, de rechten van vrouwen ondermijnen en de 
verwezenlijking van gendergelijkheid in de weg staan, en in geen geval gebruikt mogen 
worden als excuus voor geweld of onderdrukking: overwegende het van cruciaal belang 
is om stereotypen vanaf jonge leeftijd te bestrijden met behulp van 
onderwijsinstrumenten voor genderbewust onderwijs;

E. overwegende dat een groot deel van de Romabevolking op zeer jonge leeftijd 
onafhankelijk wordt en een gezin sticht; overwegende dat jonge Romavrouwen met een 
gezin die in ontoereikende nederzettingen wonen een groot risico lopen op uitsluiting en 
marginalisering; overwegende dat dit verschijnsel in samenwerking met de Roma moet 
worden bestudeerd en aangepakt door middel van genderbewuste maatregelen; 
overwegende dat er gerichte, genderbewuste investeringen nodig zijn, met name voor 
jonge vrouwen en mannen met een Romani-achtergrond die op jonge leeftijd trouwen, 
school verlaten en beginnen te werken, en daarom in laaggeschoolde banen belanden 
die weinig gelegenheid bieden tot persoonlijke ontwikkeling; overwegende dat advies, 
de rol van familieleden en kennis van seksuele en reproductieve rechten daarom een 
cruciale rol spelen bij de ondersteuning van jonge gezinnen met een Romani-
achtergrond, en dat het belangrijk is om op cultuurbewuste wijze te werk te gaan en 
daarbij de cultuur- en traditieverschillen tussen de Romacultuur en de 
mainstreamcultuur als uitgangspunt te nemen;

F. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond een verhoogd risico lopen op 
armoede, sociale uitsluiting en ernstige ontbering; overwegende dat zij vaak geen 
toegang hebben tot huisvesting en onderwijs, in veel beperktere mate deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, zowel ten opzichte van mannen met een Romani-achtergrond als de 
algemene bevolking, en dat nog altijd inbreuk wordt gemaakt op hun 
gezondheidsrechten; overwegende dat de specifieke behoeften van Roma die tot de 
LGBTI+-gemeenschap behoren, Romavrouwen met een handicap en Roma-ouderen 
nog altijd worden veronachtzaamd;

G. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in veel beperktere mate 
deelnemen aan de arbeidsmarkt (16 %) dan mannen met een Romani-achtergrond 
(34 %); overwegende dat de genderkloof onder de algemene bevolking tot op de dag 
van vandaag aanzienlijk is (71 % van de mannen werkt, ten opzichte van 57 % van de 
vrouwen), maar nog altijd kleiner is dan de kloof onder mensen met een Romani-
achtergrond2;

H. overwegende dat toegang tot gezondheidsdiensten, en in het bijzonder veilige, tijdige en 
volwaardige toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name 
voor vrouwen zeer belangrijk is, aangezien deze ten grondslag ligt aan de 

1 Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie, FRA (2016).
2 Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie, FRA (2016).
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verwezenlijking van gendergelijkheid;

I. overwegende dat een aanzienlijk aantal mensen met een Romani-achtergrond in de 
Westelijke Balkan woont en een slechtere levensverwachting en gezondheids-, 
onderwijs- en arbeidssituatie heeft dan mensen die in de Europese Unie wonen;

J. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond continu te maken hebben met 
uitsluiting van betekenisvolle deelname aan de samenleving en de democratie, en noch 
in het Europees Parlement en in nationale parlementen, noch op regionaal en lokaal 
niveau worden vertegenwoordigd; overwegende dat het belangrijk is om de bevordering 
van gendergelijkheid en gelijkheid voor minderheden binnen de Romabevolking te 
ondersteunen; overwegende dat het beginsel van gendermainstreaming moet worden 
toegepast in de planning, tenuitvoerlegging, beoordeling en monitoring van de 
verbetering van de situatie van de Roma;

K. overwegende dat de beginselen van non‑discriminatie en gelijkheid fundamentele 
waarden zijn die in het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond al vanaf jonge leeftijd bijzondere moeilijkheden ondervinden bij 
het verkrijgen van toegang tot overheidsdiensten op het gebied van werkgelegenheid, 
huisvesting en onderwijs; overwegende dat vrouwen nog zwaarder door deze 
discriminatie worden getroffen, aangezien zij vaak een groot deel van de huishoudelijke 
taken op zich moeten nemen; overwegende dat nog altijd onvoldoende aandacht wordt 
besteed aan de specifieke behoeften van slachtoffers van discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid;

L. overwegende dat de Romagemeenschap sterk is getroffen door de economische en 
maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-crisis; overwegende dat velen hun 
dagelijkse-inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt en momenteel slechts beperkte toegang 
hebben tot uitkeringen, en dat de quarantainemaatregelen hun situatie nog moeilijker 
hebben gemaakt; overwegende dat het aantal haatmisdrijven en het aantal gevallen van 
discriminatie ten aanzien van Romaburgers tijdens de pandemie in bepaalde gebieden 
zijn toegenomen en naar verhouding meer vrouwen en meisjes treffen;

1. constateert tot haar spijt dat er sinds de goedkeuring van het EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma (National Roma Integration Strategies – NRIS) 
tot 2020 maar weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de versterking van de 
positie en de inclusie van Romavrouwen;

2. verzoekt de Commissie met klem te waarborgen dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van de strategie inzake 
gendergelijkheid evenals bij alle fasen van de beleidsvorming op alle beleidsterreinen 
van de EU, met inbegrip van het herstelplan van de EU en het versterkte meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, in overeenstemming met het in de 
strategie opgenomen horizontale beginsel van intersectionaliteit; vraagt de Commissie 
te garanderen dat het genderperspectief wordt opgenomen in een ambitieus EU-kader 
voor NRIS na 2020; verzoekt de Commissie en de lidstaten daaraan een genderbewuste 
en kindvriendelijke benadering toe te voegen op basis van een analyse van de behoeften 
van vrouwen en kinderen met een Romani-achtergrond, alsmede gerichte interventies 
op het gebied van de rechten van vrouwen met een Romani-achtergrond, de versterking 
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van de positie van deze vrouwen en gendermainstreaming in de volgende NRIS;

3. dringt er bij de lidstaten op aan om doeltreffende resultaten te boeken bij de 
tenuitvoerlegging van lokale maatregelen ter ondersteuning van de NRIS op 
vier kerngebieden: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
huisvesting; vraagt de regeringen van de lidstaten, de lokale overheden en, in 
voorkomend geval, de instellingen van de EU daarom Romavrouwen via 
vrouwenorganisaties, ngo’s die zich inzetten voor de Roma en belanghebbenden te 
betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging, beoordeling en monitoring van de 
NRIS, en gendergelijkheidsorganen, vrouwenrechtenorganisaties en strategieën voor 
sociale inclusie aan elkaar te koppelen om het vertrouwen van gemeenschappen te 
winnen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke situatie; 
verzoekt de Commissie voorts bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie en 
nationale hervormingsprogramma’s consistent om te gaan met gendergelijkheid; vraagt 
de Commissie en de lidstaten zigeunerhaat aan te pakken, aangezien deze vorm van 
racisme tot structurele discriminatie kan leiden;

4. vraagt de Commissie een stroomdiagram te maken van het integratieproces van de 
Roma in de EU, waarin aandacht wordt besteed aan de prestaties, de doelstellingen en 
de specifieke maatregelen ter verwezenlijking daarvan, alsook aan de stand van zaken 
met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen en de volgende stappen;

5. beklemtoont dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en 
meisjes met een Romani-achtergrond moeten worden geëerbiedigd door onder meer de 
toegang van deze vrouwen en meisjes tot alomvattende seksuele voorlichting, medisch 
onderzoek, pre- en postnatale zorg en gezinsplanning, met inbegrip van veilige, legale 
abortus, te verbeteren; veroordeelt met klem de etnische segregatie van vrouwen met 
een Romani-achtergrond in kraamklinieken; verzoekt de lidstaten onverwijld alle 
vormen van etnische segregatie in zorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
sterilisatie en sterilisatie onder dwang daadwerkelijk en tijdig schadeloos worden 
gesteld, onder meer door robuuste vergoedingsregelingen vast te stellen;

6. verzoekt de lidstaten in hun programma’s in het kader van de NRIS toegang tot 
gedesegregeerde onderwijsprogramma’s op te nemen, en in het bijzonder tot 
onderwijsprogramma’s voor jonge kinderen en volwassenen en een leven lang leren, 
evenals gerichte maatregelen ter bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten, 
om ervoor te zorgen dat vrouwen met een Romani-achtergrond een opleiding kunnen 
genieten en vervolgens kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten de 
versterking van de positie van vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond als 
horizontale doelstelling op te nemen in alle prioriteitsgebieden in het kader van de NRIS 
en deze vrouwen en meisjes actief aan te sporen om aan de samenleving en aan het 
openbare leven deel te nemen; verzoekt de lidstaten met klem de strijd aan te gaan tegen 
gendergerelateerd geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond, waaronder tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, 
het gebrek aan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
gedwongen sterilisatie, politiegeweld en andere vormen van uitbuiting;

7. verzoekt de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd daarom 
met klem dit onverwijld te doen;
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8. verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond uitdrukkelijker in arbeidsmarktbeleid evenals in de jongerengarantie op te 
nemen;

9. onderstreept dat het belangrijk is om de banen en levens van mensen met een Romani-
achtergrond veilig te stellen om te voorkomen dat deze mensen na de huidige periode 
nog armer en kwetsbaarder worden; pleit daarom voor de tenuitvoerlegging van 
Verdragen nrs. 190 en 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie om de rechten van 
werknemers, en met name die van vrouwelijke werknemers, te versterken en zo een 
einde te maken aan de informele economie;

10. verzoekt de lidstaten uitvoering te geven aan de in de aanbeveling van de Raad van 
9 december 20133 opgenomen bepalingen, waarin wordt opgeroepen tot bevordering 
van de arbeidskansen binnen het ambtelijk apparaat voor mensen die tot minderheden 
behoren, zoals mensen met een Romani-achtergrond en, in het bijzonder, vrouwen;

11. benadrukt dat de genderkloof wat betreft de arbeidsmarktdeelname onder mensen met 
een Romani-achtergrond te verklaren is door het feit dat veel vrouwen met een Romani-
achtergrond zich hoofdzakelijk bezighouden met huishoudelijk werk; verzoekt de 
lidstaten de etnische en gendergerelateerde stereotypen waarmee vrouwen met een 
Romani-achtergrond te maken hebben, te bestrijden;

12. vraagt de lidstaten bedrijven aan te sporen om vooral op lokaal niveau meer 
betrokkenheid te tonen en te overwegen steun te verlenen aan de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen om duurzame arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een 
Romani-achtergrond, met bijzondere aandacht voor vrouwen met een Romani-
achtergrond;

13. vraagt de Commissie en de lidstaten met een echt financieringsplan te komen om 
vrouwen, en met name de kwetsbaarste vrouwen, te verlossen van machoculturen en 
seksueel geweld, en ervoor te zorgen dat zij zich kunnen beroepen op materiële en 
morele noodhulp, waarbij ze toegang hebben tot huisvesting, psychologisch en 
financieel toezicht, en ondersteuning om financieel onafhankelijk te worden;

14. onderstreept dat er behoefte is aan speciale steun voor de kwetsbaarste vrouwen – 
slachtoffers van mensenhandel en prostitutie – om ervoor te zorgen dat zij toegang 
hebben tot de nodige zorg en veiligheid om te kunnen ontsnappen uit deze wereld van 
seksuele uitbuiting;

15. ziet de aankomende EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel tegemoet met 
het oog op de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond; onderstreept dat er een duidelijk genderperspectief alsmede een perspectief 
voor de rechten van slachtoffers nodig is, met inbegrip van maatregelen en strategieën 
ter vermindering van de vraag; verzoekt de Raad voorts de onderhandelingen over de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn weer op gang te brengen, aangezien de 
verwezenlijking van gelijkheid in de EU daarvan afhangt;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten overheidsbeleid te ontwikkelen om een 
omgeving te scheppen waarin mensen met een Romani-achtergrond met een gerust hart 

3 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
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melding kunnen maken van discriminatie, met inbegrip van discriminerende etnische 
profilering, in de wetenschap dat hun klachten serieus worden genomen en worden 
behandeld door de bevoegde autoriteiten;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten de toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot de rechter te ondersteunen en daarbij bijzondere aandacht te besteden 
aan slachtoffers van meervoudige discriminatie, zoals vrouwen, mensen die tot de 
LGBTI+-gemeenschap behoren en Roma die geen staatsburger zijn, en vraagt hen 
tevens de capaciteit van gelijkheidsorganen om tegen mensen met een Romani-
achtergrond gerichte discriminatie aan te pakken, te versterken;

18. verzoekt de lidstaten de ruimtelijke segregatie, gedwongen uitzetting en dakloosheid 
van mannen en vrouwen met een Romani-achtergrond tegen te gaan; merkt met 
bezorgdheid op dat huisvestingsbeleid volgens het uitvoeringsverslag 2019 van de 
Commissie4 in verscheidene lidstaten het minst aantal veelbelovende benaderingen 
oplevert; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom maatregelen te nemen om de 
huisvestingsomstandigheden door middel van transparant beleid te verbeteren en niet in 
te zetten op de verbetering van de kwaliteit van gesegregeerde woonomgevingen, maar 
juist te streven naar desegregatie als langetermijnprioriteit; beklemtoont dat 
begunstigden met een Romani-achtergrond moeten worden betrokken bij de 
vormgeving en tenuitvoerlegging van de mogelijkheden voor sociale en individuele 
huisvesting;

19. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat Roma- en Travellervrouwen naar verhouding 
niet zwaarder door bezuinigingsmaatregelen worden getroffen en dat 
begrotingsbesluiten berusten op de mensenrechtenbeginselen; spoort de lidstaten aan 
om gerichte programma’s op te zetten die erop zijn ingericht om vrouwen met een 
Romani-achtergrond de nodige steun te bieden om hun deelname door middel van 
onderwijs (met inbegrip van culturele, geschiedenis- en burgerschapsvorming), 
beroepsactiviteit, gezondheidsbescherming en betere huisvesting te bevorderen en 
eventuele discriminatie aan te pakken; verzoekt de Commissie te overwegen een nieuw 
financieringsinstrument of subprogramma in te voeren dat gekoppeld is aan een 
bestaand EU-programma voor onderwijs en sociale financiering en tot doel heeft 
gerichte, toegespitste steun te bieden ter waarborging van hoogwaardig onderwijs voor 
leerlingen met een Romani-achtergrond, en in het bijzonder voor meisjes;

20. benadrukt dat het belangrijk is om jongeren met een Romani-achtergrond aan te sporen 
hoger onderwijs af te maken om hun loopbaanperspectieven en hun deelname aan de 
samenleving te bevorderen;

21. vraagt de lidstaten in hun NRIS meer nadruk te leggen op de territoriale aspecten van 
sociale integratie en zich met behulp van samengestelde en geïntegreerde 
ontwikkelingsprogramma’s te richten op de meest achtergestelde microregio’s;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de vormgeving van specifieke maatregelen in 
het kader van hun NRIS gendereffectbeoordelingen uit te voeren;

23. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat kinderen met een Romani-achtergrond op voet 
van gelijkheid toegang krijgen tot hoogwaardige en betaalbare kinderopvang, 

4 SWD(2019) 0320 final.
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hoogwaardig onderwijs voor jonge kinderen, diensten voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen en voorlichting over educatief partnerschap met de ouders, en verzoekt de 
lidstaten bovendien opnieuw de Barcelona-doelstellingen met betrekking tot 
kinderopvang in te voeren en toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige 
opvangvoorzieningen voor de gehele levenscyclus te ontwikkelen;

24. verzoekt de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het ontslag van 
werknemers tijdens perioden van zwangerschap of moederschap te voorkomen en te 
overwegen de opvoeding van kinderen te laten meetellen bij de berekening van de 
pensioenrechten;

25. vraagt de lidstaten netwerken van studenten met een Romani-achtergrond te bevorderen 
om onderlinge solidariteit aan te wakkeren en er zo voor te zorgen dat succesvolle 
gevallen zichtbaarder zijn en dat deze studenten niet afgezonderd raken;

26. vraagt de lidstaten gezinnen met een Romani-achtergrond aan te sporen meer 
betrokkenheid te tonen in schoolaangelegenheden, de scholen waar kinderen en 
jongeren met een Romani-achtergrond naartoe gaan onder de loep te nemen, en over te 
gaan tot alle nodige veranderingen om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt 
en dat iedereen kan presteren; wijst erop dat er gerichte maatregelen nodig zijn voor 
meisjes met een Romani-achtergrond die gebaseerd zijn op door de academische 
gemeenschap erkende succesvolle gevallen;

27. wijst erop dat de beste praktijken van de lidstaten in heel Europa, waaronder in de 
Balkan, moeten worden uitgewisseld en bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de 
vormgeving van steun voor huisvesting en mobiliteit, toegang tot gezondheidsdiensten, 
met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en 
zorgverzekeringsdekking, belastingbeleid, en de bevordering van voorzieningen voor 
jonge kinderen; merkt op dat belastingbeleid geoptimaliseerd moet worden om meer 
prikkels te geven voor een sterkere deelname onder vrouwen met een Romani-
achtergrond;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten met behulp van verschillende hulpmiddelen, 
zoals bewustmakingscampagnes, te waarborgen dat de grondrechten van vrouwen en 
kinderen met een Romani-achtergrond worden geëerbiedigd om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond hun rechten uit hoofde van de 
bestaande nationale wetgeving inzake gendergelijkheid en discriminatie kennen, en om 
patriarchale en seksistische tradities verder te bestrijden;

29. verzoekt de lidstaten de huidige en toekomstige landspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees Semester, met inbegrip van maatregelen voor vrouwen met een 
Romani-achtergrond in partnerschapsovereenkomsten, ten uitvoer te leggen; 
beklemtoont voorts dat er systematisch robuuste, uitgesplitste gegevens en 
effectindicatoren moeten worden verzameld om bij te dragen tot weloverwogen 
beleidsontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat de voortgang wordt bijgehouden en 
gemonitord; wijst erop dat de capaciteit op beide gebieden moet worden opgebouwd;

30. beklemtoont dat in de NRIS de nadruk moet worden gelegd op de versterking van de 
positie van vrouwen met een Romani-achtergrond, zodat zij het heft in eigen handen 
kunnen nemen door zichtbare katalysatoren van verandering te worden binnen hun 
gemeenschappen en hun stem te laten horen om beleidsmaatregelen en programma’s die 
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hen betreffen te beïnvloeden; benadrukt dat de NRIS moeten voorzien in de versterking 
van de sociaal-economische veerkracht van vrouwen met een Romani-achtergrond 
(d.w.z. hun aanpassingsvermogen in het licht van de in rap tempo veranderende 
economische omgeving) door spaargeld op te bouwen en ervoor te zorgen dat hun 
voorzieningen niet in verval raken.



AD\1209340NL.docx 11/12 PE653.791v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 3.7.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

27
7
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn 
Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula 
Zacharopoulou

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Abir Al-Sahlani, Elena Kountoura, Terry Reintke, Jadwiga Wiśniewska



PE653.791v02-00 12/12 AD\1209340NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27 +
GUE/NGL Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

7 -
ECR Margarita de la Pisa Carrión, Andżelika Anna Możdżanowska, Jadwiga Wiśniewska

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

0 0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


