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Τροπολογία 1
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη, τη Σύμβαση-πλαίσιο 
για την προστασία των εθνικών 
μειονοτήτων, καθώς και τις εκθέσεις και 
τις συστάσεις της Επιτρόπου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI) και άλλων μηχανισμών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 2
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και άλλες συνθήκες του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα, της Διεθνούς Σύμβασης για 
την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων, της Σύμβασης για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών και της Σύμβασης για 
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τα δικαιώματα του παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 3
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής,

Or. en

Τροπολογία 4
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία,

Or. en

Τροπολογία 5
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση-
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 6
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά και την οικεία 
έκθεση του 2013 σχετικά με τη διάσταση 
του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά,

Or. en

Τροπολογία 7
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής (οδηγία για τη φυλετική 
ισότητα) και την απόφαση-πλαίσιο 
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2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης 
Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
ποινικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 8
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 
την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην 
Ευρώπη [2018/2869(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 9
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 7ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με 
την προστασία των μειονοτήτων και την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος 
τους στα κράτη μέλη της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 10
Lívia Járóka
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 
κατάσταση των γυναικών Ρομά» 
(SOC/585-EESC-2018),

Or. en

Τροπολογία 11
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2018/2036(INI)),

Or. en

Τροπολογία 12
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις 
υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ 
[2017/2208(INI)],

Or. en
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Τροπολογία 13
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή 16 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, η οποία τονίζει ότι κάθε 
άτομο δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή και ποιοτική 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη,

Or. en

Τροπολογία 14
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Γενική 
Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI),

Or. en

Τροπολογία 15
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή 19 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία 
«παρέχεται πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας κοινωνική κατοικία ή 
στεγαστική βοήθεια σε όσους την έχουν 
ανάγκη»,

Or. en

Τροπολογία 16
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 17
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής,

Or. en

Τροπολογία 18
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία,

Or. en

Τροπολογία 19
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση-
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 20
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 δ έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή 
στα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας των διατάξεων της 
Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
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πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,

Or. en

Τροπολογία 21
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις σχετικές 
εκθέσεις και συστάσεις των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών που 
εκπροσωπούν άτομα καταγωγής Ρομανί, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
ερευνητικά ιδρύματα,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές 
εκθέσεις και συστάσεις των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών που 
εκπροσωπούν άτομα Ρομά, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και 
ερευνητικών ιδρυμάτων,

Or. en

Τροπολογία 22
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί 
παραβάσει με τίτλο «Μη συμμόρφωση με 
την οδηγία 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική 
ισότητα - Διακρίσεις εις βάρος παιδιών 
Ρομά στην εκπαίδευση (αριθμοί 
διαδικασιών επί παραβάσει 20142174, 
20152025 και 20152206),

Or. en
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Τροπολογία 23
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτοβουλίες Πολιτών με τίτλο 
«Minority SavePack» (Πακέτο 
Προστασίας Μειονοτήτων) και 
«Πολιτική συνοχής για την ισότητα των 
περιφερειών και τη διατήρηση των 
ιδιαίτερων πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών τους»,

Or. en

Τροπολογία 24
Terry Reintke, Maria Walsh, Malin Björk, Klára Dobrev, Marc Angel, Sophia in 't 
Veld, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Γενική 
Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI),

Or. en

Τροπολογία 25
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
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Πόζναν των εταίρων των Δυτικών 
Βαλκανίων για την ένταξη των Ρομά στη 
διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 26
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη 
Φτώχειας της Παγκόσμιας Τράπεζας του 
2016 στον οποίο προσδιορίζονται με 
σαφήνεια οι πιο μειονεκτούσες 
περιφέρειες της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 27
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περισσότερα άτομα με καταγωγή Ρομανί 
στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς 
της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 28
Lívia Járóka
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων Ρομά* στην Ευρώπη ζει 
υπό συνθήκες περιθωρίου, τόσο στις 
αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, 
καθώς και υπό συνθήκες μεγάλης 
κοινωνικοοικονομικής φτώχειας25·

*Θα θέλαμε να τροποποιηθεί ο όρος 
«άτομα με καταγωγή Ρομανί» σε «άτομα 
Ρομά» στο σύνολο του κειμένου, καθώς 
βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό και δεν 
είναι σαφές ποια άτομα θεωρούνται 
άτομα με καταγωγή Ρομανί· ως εκ 
τούτου, προτείνουμε τη χρήση του όρου 
«άτομα Ρομά» σύμφωνα με τα λοιπά 
έγγραφα και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς 
και με τα έγγραφα άλλων διεθνών 
οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Το ουγγρικό δίκαιο δεν 
αναφέρεται στην «καταγωγή» ενός 
ατόμου, αλλά χρησιμοποιεί τον όρο 
«Ρομά». Σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, 
το να έχει ένα άτομο συγκεκριμένη 
ιθαγένεια —συμπεριλαμβανομένης 
ιθαγένειας Ρομά— βασίζεται στον 
αυτοπροσδιορισμό. Ο όρος «Ρομά» 
χρησιμοποιείται —όπως και σε άλλα 
πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου— ως 
όρος-ομπρέλα ο οποίος περιλαμβάνει τις 
ομάδες των ανθρώπων που έχουν λίγο-
πολύ παρόμοια πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι Σίντι, οι 
Πλανόβιοι, οι Καλέ, οι «Gens du voyage» 
κ.λπ., είτε κατοικούν σταθερά σε ένα 
μέρος είτε όχι.

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.
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Or. en

Τροπολογία 29
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομά 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Or. en

Τροπολογία 30
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
και οι Σίντι αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικό μέρος των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στην Ευρώπη ζει υπό εξαιρετικά 
επισφαλείς συνθήκες, τόσο στις αγροτικές 
όσο και στις αστικές περιοχές, καθώς και 
υπό συνθήκες μεγάλης 
κοινωνικοοικονομικής φτώχειας25·



PE653.790v01-00 16/169 AM\1207504EL.docx

EL

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Or. en

Τροπολογία 31
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περίπου 80 % των Ρομά στα εννέα κράτη 
μέλη της ΕΕ με τους μεγαλύτερους 
πληθυσμούς Ρομά ζει κάτω από το όριο 
της φτώχειας της χώρας τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των 
Ρομά ζει σε σπίτια χωρίς παροχή νερού, 
κάθε τρίτο παιδί Ρομά ζει σε νοικοκυριό 
όπου κάποιος πήγε για ύπνο νηστικός 
τουλάχιστον μία φορά τον προηγούμενο 
μήνα και το 50% των Ρομά ηλικίας 
μεταξύ έξι και 24 ετών ήταν εκτός 
εκπαιδεύσεως»25·

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Or. en
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Τροπολογία 32
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
2016 περίπου 80 % των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί ζούσε κάτω από το 
όριο της φτώχειας της χώρας τους· 25

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Or. en

Τροπολογία 33
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες 
περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και 
στις αστικές περιοχές, καθώς και υπό 
συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής 
φτώχειας25·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη ζει από επιλογή υπό 
συνθήκες περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές 
όσο και στις αστικές περιοχές, καθώς και 
υπό συνθήκες μεγάλης 
κοινωνικοοικονομικής φτώχειας λόγω της 
άρνησής τους να συμμορφωθούν με τα 
μέτρα των κρατών μελών για την πλήρη 
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ένταξή τους στην κοινωνία·

__________________ __________________
25 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με τις μειονότητες και τις διακρίσεις – 
Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

Or. en

Τροπολογία 34
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα επιλεγμένα πορίσματα της έρευνας 
EU-MIDIS II του FRA σχετικά με τους 
Ρομά, περίπου 80 % των Ρομά που 
συμμετείχαν στην έρευνα ζει κάτω από το 
όριο του κινδύνου φτώχειας της χώρας 
τους· το ένα τρίτο των Ρομά ζει σε σπίτια 
χωρίς παροχή νερού και ένας στους 10 σε 
σπίτια χωρίς ηλεκτρικό· κάθε τρίτο παιδί 
Ρομά ζει σε νοικοκυριό όπου κάποιος 
πήγε για ύπνο νηστικός τουλάχιστον μία 
φορά τον προηγούμενο μήνα· 63 % των 
Ρομά ηλικίας από 16 έως 24 ετών 
βρίσκεται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης· μόνο ένα στα 
δύο παιδιά Ρομά πηγαίνει στο 
νηπιαγωγείο ή σε παιδικό σταθμό και 
πολύ μικρό ποσοστό συνεχίζει το σχολείο 
μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση· 50 % 
των Ρομά ηλικίας από έξι έως 24 ετών 
δεν πηγαίνει σχολείο·

Or. en

Τροπολογία 35
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
είναι και αποτέλεσμα αλλά και μοχλός 
αποκλεισμού από την εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη είναι η εξάλειψη του κινδύνου 
φτώχειας που απειλεί 20 εκατομμύρια 
άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί·

Or. en

Τροπολογία 36
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικό ποσοστό ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί κατάφερε να δημιουργήσει 
εγκληματικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας σε 
αρκετά κράτη μέλη, αποκομίζοντας 
μεγάλα κέρδη από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
ναρκωτικά, πορνεία και παράνομα 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 37
Klára Dobrev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με καταγωγή Ρομανί υφίστανται θεσμικές 
διακρίσεις σε όλους τους τομείς της 
ζωής, συμπεριλαμβανομένων της 
στέγασης, της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην 
πρόσβασή τους στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και στις υπηρεσίες 
απασχόλησης και υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 38
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός Ρομά εξακολουθεί να ζει σε 
αυθαίρετους, ανθυγιεινούς και 
παράτυπους καταυλισμούς σε άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλοί από αυτούς δεν 
διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης και δεν 
έχουν ασφάλιση υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι καταγράφονται εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
ανάμεσά τους·

Or. en

Τροπολογία 39
Klára Dobrev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών απασχόλησης όπως οι 
Εγγυήσεις για τη νεολαία και ότι οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης συχνά 
δεν έχουν την ικανότητα να προσεγγίσουν 
τους Ρομά ή εφαρμόζουν πρακτικές 
έμμεσων διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 40
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με πρόσφατες έρευνες, υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ των καταυλισμών των ατόμων 
Ρομανί και των ποσοστών 
εγκληματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 41
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έρευνα EU-MIDIS II, το 2015 το 
ποσοστό αμειβόμενης εργασίας στους 
Ρομά ηλικίας 20 έως 64 ετών το οποίο 
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αντιστοιχούσε σε 43 % βρισκόταν πολύ 
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (70 %), 
ότι οι νέοι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη 
κατάσταση με 63 % των Ρομά ηλικίας 16 
έως 24 ετών να βρίσκεται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, σε σχέση με τον μέσο όρο 
της ΕΕ που αντιστοιχεί σε 12 %, και ότι 
τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικό 
χάσμα των φύλων, με 72 % των νέων 
γυναικών Ρομά να βρίσκεται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης έναντι ποσοστού 55 % των 
νέων ανδρών Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 42
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις έρευνας της ιταλικής 
αστυνομίας του 2015, μια συμμορία με 
έδρα τη Ρώμη θα μπορούσε να αριθμεί 
περισσότερα από 1 000 μέλη από 43 
οικογένειες με καταγωγή Ρομά, ενώ η 
αξία της αυτοκρατορίας εγκλήματος που 
δημιουργήθηκε υπολογιζόταν σε 
90 εκατομμύρια EUR·

Or. en

Τροπολογία 43
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες 
έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε πολλά 
άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 44
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εγκληματολογικές στατιστικές σε 
ορισμένες χώρες έχουν αποκαλύψει μια 
τάση υπερεκπροσώπησης των Ρομά σε 
διάφορους τύπους εγκλημάτων, κυρίως 
στις μικροκλοπές·

Or. en

Τροπολογία 45
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 
τοπικές αρχές επενδύουν σημαντικούς 
δημόσιους οικονομικούς πόρους για τη 
βελτίωση των συνθηκών στέγασης και 
διαβίωσης των ατόμων με καταγωγή 
Ρομά·

Or. en
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Τροπολογία 46
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα 
τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
και εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει κάποιας μορφής 
αντιαθιγγανισμός στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 48
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντιαθιγγανισμός εκδηλώνεται σε τακτική 
βάση στην ευρωπαϊκή κοινωνία·
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Or. fr

Τροπολογία 49
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαρκής 
και συστηματικός αντιαθιγγανισμός 
παραμένει διάχυτος σε ολόκληρη την ΕΕ, 
όπου, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, 
πλήττει τους Ρομά σε τομείς όπως η 
στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η 
απασχόληση και η εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα Ρομά 
γίνονται αποδέκτες αυξημένης ρητορικής 
μίσους δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και από δημόσια πρόσωπα 
και πολιτικούς, αστυνομικής βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής 
τιμωρίας, φυλετικού χαρακτηρισμού, 
οικιστικού και σχολικού διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 50
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συστηματικός 
αντιαθιγγανισμός πλήττει τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί σε τομείς όπως η 
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στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η 
απασχόληση και η εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί γίνονται αποδέκτες 
αυξημένης ρητορικής μίσους δημοσίως, 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από 
δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς, 
αστυνομικής βίας, συμπεριλαμβανομένης 
της συλλογικής τιμωρίας, φυλετικού 
χαρακτηρισμού, οικιστικού και σχολικού 
διαχωρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός κατά ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί έχει οδηγήσει σε πράξεις βίας και 
δολοφονίες1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρενόχληση λόγω μίσους και τα 
εγκλήματα μίσους κατά ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί παραμένουν σε αρκετά 
υψηλά επίπεδα και ότι τα περισσότερα 
περιστατικά που υποκινούνται από μίσος 
δεν καταγγέλλονται1β· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί 
υφίστανται διαρθρωτικές διακρίσεις, οι 
οποίες έχουν αναγνωριστεί ως μείζον 
εμπόδιο στην αξιοποίηση του συνόλου 
των δυνατοτήτων τους ως πολιτών της 
ΕΕ, στην άσκηση πλήρων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, στην κοινωνική ένταξή 
τους και στην ισότητα· 
__________________
1α Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά· Παιδί Ρομά νεκρό από 
πυροβολισμό στη Βουλγαρία
1β EU Agency for Fundamental Rights, 
Roma and Travellers Survey 2019, 
selected key findings (Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
έρευνα για τους Ρομά και τους 
Πλανοβίους, 2019, επιλογή βασικών 
διαπιστώσεων) (σχέδιο, η δημοσίευση 
αναμένεται τον Ιούλιο του 2020) 

Or. en

Τροπολογία 51
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
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Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά ριζωμένος, 
διαρκής, συστηματικός και συχνά 
θεσμικός και κυβερνητικός 
αντιαθιγγανισμός σε όλα τα επίπεδα της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκδηλώνεται σε 
καθημερινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 52
Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και 
συστηματικός αντιαθιγγανισμός σε όλα τα 
επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βάση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου·

Or. en

Τροπολογία 53
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντιαθιγγανισμός έχει οδηγήσει σε 
απαράδεκτα επίπεδα ανισοτήτων εις 
βάρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στους τομείς της στέγασης, της σχολικής 
φοίτησης, της κατάστασης της υγείας 
τους, καθώς και της κοινωνικής τους 
θέσης και της θέσης τους στην αγορά 
εργασίας, ανισότητες οι οποίες συχνά 
διαιωνίζουν τον αποκλεισμό και τον 
ρατσισμό εναντίον τους· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
δεν επιδεικνύουν αποφασιστικότητα για 
τη διάρρηξη του φαύλου κύκλου 
αντιαθιγγανισμού, τη διασφάλιση της 
ισότητας και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων κατά των πολιτών τους με 
καταγωγή Ρομανί και την εξασφάλιση 
της πλήρους άσκησης των θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
21 % των γυναικών Ρομά και το 25 % 
των ανδρών Ρομά ηλικίας από 16 έως 24 
ετών έχουν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ή 
ανώτερη εκπαίδευση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σχεδόν 70 % των νέων Ρομά 
ηλικίας 18 έως 24 ετών έχει εγκαταλείψει 
πρόωρα την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ελάχιστη ή μηδενική πρόοδος έχει 
επιτευχθεί προς τον τερματισμό των 
διακρίσεων και του συστημικού 
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διαχωρισμού στην εκπαίδευση στο 
πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει 
που έχουν κινηθεί κατά αρκετών κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 55
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των ανδρών Ρομανί και το 22 % των 
γυναικών Ρομανί έχουν κάποια μορφή 
αμειβόμενης απασχόλησης1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 63 % των 
νέων Ρομανί (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά 72 % 
των γυναικών Ρομανί ηλικίας 16 έως 24 
ετών είναι ΕΕΑΚ έναντι 55 % νέων 
ανδρών Ρομανί1γ·
__________________
1α Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, 
Ρομά – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016. 
1β Έκθεση για τις εθνικές στρατηγικές για 
την ένταξη των Ρομά: Βασικά 
συμπεράσματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2019, σ. 4.
1γ Δεύτερη έρευνα για τις μειονότητες και 
τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Οι γυναίκες Ρομά σε εννέα κράτη μέλη 
της ΕΕ, 2019.

Or. en
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Τροπολογία 56
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 
βελτίωση της κατάστασης των Ρομά 
είναι πρωταρχική ευθύνη των κρατών 
μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
παράσχει την αναγκαία ώθηση, δομή και 
συντονισμό για την καταπολέμηση της 
θεσμικής και πολιτικής αδράνειας που 
συχνά εμποδίζει τη βελτίωση της 
κατάστασης των Ρομά στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 57
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι η 
λανθασμένη διάγνωση των παιδιών Ρομά 
ως έχοντα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
εξακολουθεί να αποτελεί συνήθη 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις, με 
αποτέλεσμα δυσανάλογος αριθμός 
παιδιών Ρομά να φοιτά σε «ειδικά» 
σχολεία και, κατ’ επέκταση, να 
διαχωρίζεται από το κεντρικό σχολικό 
σύστημα και συχνά να λαμβάνει 
κατώτερη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δυσλειτουργικό κράτος δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν παρέχει καμία 
προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
στα θύματα αστυνομικής βίας και ότι 
αντ’ αυτού τα θύματα διώκονται από τις 
κρατικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 59
Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με καταγωγή Ρομανί συνεχίζουν να είναι 
αποδέκτες ρητορικής μίσους και 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά 
αποτέλεσε τεράστιο επίτευγμα, δεδομένου 
ότι έθεσε την ανάγκη βελτίωσης της 
κατάστασης των Ρομά στην ευρωπαϊκή 
ατζέντα πολιτικής, δημιούργησε ζωτικής 
σημασίας θεσμικές δομές και δίκτυα και 
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άσκησε πίεση στα κράτη μέλη για να 
αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης 
των αδυναμιών τους·

Or. en

Τροπολογία 61
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
68 % των παιδιών Ρομανί εγκατέλειψαν 
την εκπαίδευση πρόωρα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο το 18 % των παιδιών 
Ρομανί προχώρησαν σε υψηλότερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ οι συχνές 
απουσίες και τα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των 
μαθητών Ρομανί ήταν σημαντικά 
υψηλότερα από ό,τι σε άλλες κατηγορίες 
μαθητών1α·
__________________
1α Έκθεση για τις εθνικές στρατηγικές για 
την ένταξη των Ρομά: Βασικά 
συμπεράσματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Σεπτέμβριος 2019.

Or. en

Τροπολογία 62
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
ληφθεί κανένα νομικό ή πολιτικό μέτρο 
κατά κρατών μελών προκειμένου να 
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δώσουν τέλος στον οικιστικό διαχωρισμό 
και στις αναγκαστικές εξώσεις και να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτική 
στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 63
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες το προσδόκιμο 
ζωής και η κατάστασης της υγείας της 
μειονότητας Ρομά παραμένουν σε 
σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με τους μη Ρομά1α·
__________________
1α Closing the life expectancy gap of 
Roma in Europe (Γεφύρωση του 
χάσματος ως προς το προσδόκιμο ζωής 
των Ρομά στην Ευρώπη), 2018, μελέτη, 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια 
Υγεία (EPHA), 12/2018

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
21 % των γυναικών Ρομά και το 25 % 
των ανδρών Ρομά ηλικίας από 16 έως 24 
ετών έχουν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ή 
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ανώτερη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 65
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομανί δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, μόλις λίγο περισσότερα 
από τα μισά έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί υφίστανται 
διακρίσεις όταν προσπαθούν να 
αγοράσουν ή να ενοικιάσουν κατοικίες 
και δεν γνωρίζουν επαρκώς τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την 
ισότητα1β· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία καταγραφής περιουσίας 
αποσαφηνίστηκε στα περισσότερα 
ευρωπαϊκά κράτη πριν από πολλούς 
αιώνες, στο πλαίσιο του «κοινωνικού 
συμβολαίου»· ωστόσο, στις περισσότερες 
χώρες, η περιουσία των ατόμων Ρομανί 
εξακολουθεί να μην είναι 
καταγεγραμμένη, με αποτέλεσμα να είναι 
ευάλωτοι σε καταχρήσεις, όπως οι 
αναγκαστικές εξώσεις·
__________________
1α Μέτρα για την ένταξη των Ρομά που 
αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
(ΕΣΕΡ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019, 
σ. 18.
1β Έκθεση για τις εθνικές στρατηγικές για 
την ένταξη των Ρομά: Βασικά 
συμπεράσματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2019, σ. 6. 
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Or. en

Τροπολογία 66
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί 
σημαντική πείρα και έχουν συγκεντρωθεί 
σημαντικές γνώσεις σε σχέση με την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για 
τους Ρομά, όπως η ανάγκη μεγαλύτερης 
ενσωμάτωσης των στρατηγικών αυτών 
στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
τομεακές πολιτικές και η ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα 
για μακροπρόθεσμα σχέδια ένταξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στη νέα 
«Πρωτοβουλία της ΕΕ για την ισότητα 
και την ένταξη των Ρομά με ορίζοντα το 
2030» η οποία θα παρουσιαστεί από την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 67
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των ανδρών Ρομά και το 22 % των 
γυναικών Ρομά έχουν κάποια μορφή 
αμειβόμενης απασχόλησης1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 63 % των 
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νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά 72 % 
των γυναικών Ρομά ηλικίας 16 έως 24 
ετών είναι ΕΕΑΚ έναντι 55 % νέων 
ανδρών Ρομά Ρομά1γ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση όσον αφορά το 
αυξανόμενο ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ 
επιδεινώθηκε το 2016 σε σύγκριση με το 
20111δ·
__________________
1α Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ (FRA), 2016, Δεύτερη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις: Ρομά
1β Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά – 
2019, σ. 4.
1γ Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ (FRA), 2019, έρευνα για τις 
γυναίκες Ρομά
1δ Μέτρα για την ένταξη των Ρομά που 
αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
(ΕΡΕΣ), σ. 18.

Or. en

Τροπολογία 68
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των 
Ρομά δεν αντιμετωπίζουν το 
αντιαθιγγανισμό ως ειδικό φαινόμενο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση 
του αντιαθιγγανισμού μέσω της 
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ισχύουσας νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων δεν επαρκεί1a·
__________________
1a Open Society Foundations, Post 2020 
EU Roma Strategy: the way forward (Η 
ενωσιακή στρατηγική για τους Ρομά μετά 
το 2020: μελλοντική πορεία»), 2019.

Or. en

Τροπολογία 69
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
Ρομά γίνονται αποδέκτες αυξημένης 
ρητορικής μίσους δημοσίως, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και από δημόσια 
πρόσωπα και πολιτικούς, αστυνομικής 
βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογικής τιμωρίας, φυλετικού 
χαρακτηρισμού, οικιστικού και σχολικού 
διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 70
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες Ρομανί πλήττονται ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και συχνά αντιμετωπίζουν έντονες 
μορφές λεκτικής, σωματικής, 
ψυχολογικής και φυλετικής 
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παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας·στη Βουλγαρία1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης1β· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακία 
και η Τσεχική Δημοκρατία, οι γυναίκες 
Ρομανί έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν 
επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους1γ·
__________________
1α Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), 2017, σ. 42-44. 
1β Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017, Συμβούλιο της Ευρώπης, 
2018. 
1γ Επιτροπή για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, 
Καταληκτικές παρατηρήσεις: Σλοβακία, 
2019. Επιτροπή για την εξάλειψη των 
φυλετικών διακρίσεων, Καταληκτικές 
παρατηρήσεις: Τσεχική Δημοκρατία, 
2019.

Or. en

Τροπολογία 71
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων τέθηκαν στο 
επίκεντρο το θεμελιώδες δικαίωμα προς 
εργασία όλων των ατόμων και η ενίσχυση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, με θετικό 
αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, 
όπως οι Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 72
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 
το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 
είναι 76 έτη για τους άνδρες και 82 έτη 
για τις γυναίκες, ενώ για τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί το προσδόκιμο αυτό 
υπολογίζεται σε 10 έτη λιγότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό 
βρεφικής θνησιμότητας στην ΕΕ είναι 4,3 
τοις χιλίοις επί των γεννήσεων ζώντων 
τέκνων, υπάρχουν στοιχεία ότι το 
ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο μεταξύ 
των κοινοτήτων των Ρομά1α·
__________________
1α Πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020,Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής, 
2020, σ. 19. 

Or. en
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Τροπολογία 73
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, μόλις λίγο περισσότερα 
από τα μισά έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες1a·
__________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 
2019 για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 74
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 61 % 
των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι οι 
διακρίσεις κατά των ατόμων Ρομανί είναι 
ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 56 % των 
Γερμανών δεν θα ένιωθαν άνετα αν είχαν 
γείτονα Ρομανί1β· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά μέσο όρο, το 46 % των ατόμων 
Ρομανί που συμμετείχαν στην έρευνα του 
FRA το 2011 ανέφεραν ότι είχαν υποστεί 
διακρίσεις λόγω της εθνοτικής 
καταγωγής τους Ρομανί, ποσοστό που 
κυμαίνεται από περίπου 60 % στην 
Ιταλία, την Τσεχία και την Πολωνία έως 
περίπου 30 % στη Ρουμανία, στη 
Βουλγαρία και στην Ισπανία1γ·
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__________________
1α Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 493, 
«Διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
επιτόπια έρευνα, Μάιος 2019
1β Leipzig Authoritarianism Study: Nearly 
one in three Germans support xenophobic 
views, 2018 (Μελέτη του Πανεπιστημίου 
της Λειψίας περί αυταρχισμού, 2018: 
Σχεδόν ένας στους τρεις Γερμανούς 
υποστηρίζει ξενοφοβικές απόψεις).
1γ Πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, 
Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής, 2020, 
σ. 28.

Or. en

Τροπολογία 75
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά υφίστανται διακρίσεις όταν 
προσπαθούν να αγοράσουν ή να 
ενοικιάσουν κατοικίες και δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά την ισότητα1a·
__________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 
2019 για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 76
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές αδικίες συνδέονται 
συχνά με κινδύνους για την υγεία και 
αρνητικές συνέπειες για τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί και ότι τα άτομα αυτά 
πλήττονται δυσανάλογα από τις 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, έχουν 
μικρότερη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες 
και υφίστανται διακρίσεις ως προς το 
δικαίωμά τους στην ενημέρωση, στη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 77
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη χρήση της νέας τεχνολογίας εκ 
μέρους των δημοσίων αρχών, όπως η 
προληπτική αστυνόμευση και η χρήση 
αναγνώρισης προσώπου, παρουσιάζει 
κάποιους κινδύνους για τους Ρομά στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 78
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές αδικίες συνδέονται 
συχνά με κινδύνους για την υγεία και 
αρνητικές συνέπειες για τους Ρομά και 
ότι οι Ρομά επηρεάζονται δυσανάλογα 
από τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, 
έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες 
και υφίστανται διακρίσεις ως προς το 
δικαίωμά τους στην ενημέρωση, στη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 79
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες Ρομά, οι Ρομά ΛΟΑΔΜ και τα 
άτομα με αναπηρίες Ρομά 
αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις 
οι οποίες επιτείνουν τη σοβαρότητα των 
διακρίσεων στις ζωές τους·

Or. en

Τροπολογία 80
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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γυναίκες Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και 
συχνά αντιμετωπίζουν έντονες μορφές 
λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής και 
φυλετικής παρενόχλησης σε χώρους 
υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως έχει 
διαπιστωθεί ότι συμβαίνει στη 
Βουλγαρία1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος οι Ρομά 
έχουν βιώσει εθνοτικό διαχωρισμό σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
για μητέρες και τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς 
χώρους υγιεινής και εστίασης1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Σλοβακία και η 
Τσεχική Δημοκρατία, οι Ρομά έχουν 
υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές 
αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν 
κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
αποζημίωσης, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους1γ·
__________________
1α Βλ. π.χ., Επίτροπος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), σ. 42-43, 44 
(2017).
1β Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017, Eur. Comm. Soc. 
R.(2018). 
1γ Βλ. π.χ., Επιτροπή για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, 
Καταληκτικές παρατηρήσεις: Σλοβακία, 
παρ. 44-45, E/C.12/SVK/CO/3 (2019).

Or. en
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Τροπολογία 81
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται μια οδηγία για την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, η οποία θα βασίζεται σε πιο 
ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της, πρέπει δε να προταθεί από την 
Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται μια οδηγία για την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, η οποία θα βασίζεται σε πιο 
ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της, πρέπει δε να προταθεί από την 
Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Lívia Járóka
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική 
πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της, πρέπει δε να προταθεί από την 
Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
προταθεί σύσταση του Συμβουλίου για 
την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί, η οποία θα βασίζεται σε 
πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα, στις ετήσιες συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα, με σαφείς στόχους, 
σκοπούς και ελάχιστες απαιτήσεις, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς σαφείς 
δομές υποβολής εκθέσεων και 
συντονισμού τα θεσμικά όργανα δεν 
μπορούν να διασφαλίζουν τη λογοδοσία 
και τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 84
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική 
πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της, πρέπει δε να προταθεί από την 
Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια πρωτοβουλία της ΕΕ για την ισότητα 
και την ένταξη των Ρομά, η οποία θα 
βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα και σε ειδικούς ανά 
χώρα δείκτες, πρέπει δε να προταθεί από 
την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 85
Klára Dobrev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η 
οποία θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά 
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, μια 
νομοθετική πράξη με δεσμευτικό 
χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη της, πρέπει δε να προταθεί 
από την Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
ισότητα, την κοινωνική και οικονομική 
δικαιοσύνη και την καταπολέμηση του 
αντιαθιγγανισμού, το οποίο θα βασίζεται 
σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της, πρέπει δε 
να προταθεί από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 86
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική 
πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
πρέπει δε να προταθεί από την Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί για την περίοδο μετά το 
2020, το οποίο θα βασίζεται σε πιο 
ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της, πρέπει δε 
να προταθεί από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 87
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική 
πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
πρέπει δε να προταθεί από την Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα τα οποία θα 
συλλεχθούν με τη στήριξη οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών Ρομανί, μια 
νομοθετική πράξη με δεσμευτικό 
χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη της, θα μπορούσε δε να 
προταθεί από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 88
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική 
πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
πρέπει δε να προταθεί από την Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά 
και ποιοτικά δεδομένα ειδικά για τους 
Ρομά, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της, πρέπει δε 
να προταθεί από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 89
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
αποτελούν μέρος του πολιτισμού και των 
αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει 
στον πολιτιστικό πλούτο, την 
ποικιλομορφία, την οικονομία και την 
κοινή ιστορία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται 
ορθά και δεν χρησιμοποιούνται 
καταχρηστικά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 91
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
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εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται ορθά 
και δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν αποτελεσματικοί και 
ενισχυμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης 
και εποπτείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται δαπανώνται ορθά και δεν 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

Or. en

Τροπολογία 92
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται 
ορθά και δεν χρησιμοποιούνται 
καταχρηστικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια διατίθενται για στόχους και έργα 
με τον μεγαλύτερο δυνατό 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην 
κατάσταση των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 93
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται ορθά 
και δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
μπορούσε να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών ένταξης για τα 
άτομα καταγωγής Ρομανί μετά το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται ορθά 
και δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά, 
όπως συμβαίνει συνήθως με τα κονδύλια 
που χορηγούνται σε ΜΚΟ οι οποίες 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
ατόμων Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 94
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020 από τους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται ορθά 
και δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης για τους Ρομά μετά το 2020 από 
τους τοπικούς, περιφερειακούς και 
εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται 
ορθά και δεν χρησιμοποιούνται 
καταχρηστικά·

Or. en

Τροπολογία 95
Loránt Vincze
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
το 50 % των Ρομά στην Ευρώπη ζουν 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάστασή 
τους παραμένει ιδιαίτερα προβληματική 
στις περισσότερες από τις υποψήφιες, εν 
δυνάμει υποψήφιες και γειτονικές χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση 
στην κατάστασή τους μέσω των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς 
και μέσω της χρηματοδοτικής 
συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυμορφία που χαρακτηρίζει τους Ρομά 
πρέπει να αποτυπωθεί καλύτερα στο 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020, με τη συνεκτίμηση 
της εσωτερικής ετερογένειας της 
κοινότητας και της κατάστασης των 
διαφόρων ομάδων ατόμων που 
μοιράζονται σχεδόν παρεμφερή 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ιστορία 
συνεχιζόμενης περιθωριοποίησης στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα 
μείνει στο περιθώριο·

Or. en
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Τροπολογία 97
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία και η ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται 
με εθνικές μειονότητες στα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 98
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή 
ονομασία που αναφέρεται σε όλες τις 
ομάδες Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων που στιγματίζονται ως 
τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν αντίστοιχες 
εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, 
οι Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι, πρέπει να είναι 
«άτομα με καταγωγή Ρομανί»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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ονομασία που αναφέρεται σε όλες τις 
ομάδες Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων που στιγματίζονται ως 
τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν αντίστοιχες 
εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, οι 
Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι, πρέπει να είναι 
«άτομα με καταγωγή Ρομανί»·

πρόταση για ένα στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη 
συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020 θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική 
ετερογένεια της κοινότητας στους τομείς 
προτεραιότητας, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 
των παιδιών, των νέων και των 
μετακινούμενων ατόμων Ρομανί της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή ονομασία 
που αναφέρεται σε όλες τις ομάδες Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που 
στιγματίζονται ως τσιγγάνοι αλλά δεν 
έχουν αντίστοιχες εθνοτικές καταβολές, 
όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ασκάλι ή οι 
Πλανόβιοι, πρέπει να είναι «άτομα με 
καταγωγή Ρομανί»· 

Or. en

Τροπολογία 100
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή 
ονομασία που αναφέρεται σε όλες τις 
ομάδες Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων που στιγματίζονται ως 
τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν αντίστοιχες 
εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, 
οι Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι, πρέπει να είναι 
«άτομα με καταγωγή Ρομανί»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα 
πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο όρος 
«Ρομά» χρησιμοποιείται ως όρος-
ομπρέλα ο οποίος περιλαμβάνει τις 
ομάδες των ανθρώπων που έχουν λίγο-
πολύ παρόμοια πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι Σίντι, οι 
Πλανόβιοι, οι Καλέ, οι «Gens du voyage» 
κ.λπ., είτε κατοικούν σταθερά σε ένα 
μέρος είτε όχι·

Or. en
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Τροπολογία 101
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πλαίσιο τόνιζε τη διαφορετικότητα που 
καλύπτει στην ευρύτητά του ο όρος-
ομπρέλα «Ρομά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν αναγνώρισε την πολυμορφία που 
χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς με 
καταγωγή Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο όρος «Ρομά» ή ο διπλός όρος «Σίντι 
& Ρομά», οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στις πολιτικές και στις συζητήσεις της 
ΕΕ, δεν αντικατοπτρίζουν την 
ετερογένεια της μειονότητας, γι’ αυτό 
άνθρωποι με καταγωγή Ρομανί, όπως 
Kalè, Μανούχηδες, Lovara, Rissende, 
Boyash, Domare, Caldaras, Romanichal 
και Σίντι, αισθάνονται ότι αποκλείονται ή 
ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
αποτελούν μία από τις ομάδες ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη και ότι η 
χρήση της ονομασίας μίας ομάδας για να 
δηλωθούν οι υπόλοιπες στο πλαίσιο των 
ενωσιακών πολιτικών και συζητήσεων 
επικρίνεται συχνά από τα μέλη της 
κοινότητας1α·
__________________
1α Ο όρος «Ρομά» περιλαμβάνει διάφορες 
ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ρομά, οι 
Τσιγγάνοι, οι Πλανόβιοι, οι Μανούχηδες, 
οι Ασκάλι, οι Σίντι και οι Boyash. «Ρομά» 
είναι ο όρος που χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα στα έγγραφα πολιτικής και στις 
συζητήσεις της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 102
Romeo Franz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα η 
ισότιμη συμμετοχή και η ενδυνάμωση της 
θέσης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, 
από όλα τα επίπεδα, στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής: τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
(ΜΚΟ, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη 
της κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμμετέχουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα 
άτομα καταγωγής Ρομανί για την περίοδο 
μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο (ΜΚΟ, ακτιβιστές, 
εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας 
κ.λπ.) πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
ουσιαστικά την ανάπτυξη, την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση των δημόσιων 
πολιτικών που αφορούν τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί για την περίοδο μετά το 
2020·

Or. en
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Τροπολογία 104
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τους Ρομά για την περίοδο 
μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 105
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών 
που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020, με σεβασμό 
των προνομίων και της κυριαρχίας των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή των 
στρατηγικών τους για την ένταξη των 
Ρομά·

Or. fr
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Τροπολογία 106
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες από τις μειονεκτούσες 
κοινότητες ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
συχνά μένουν στο περιθώριο και 
αποκλείονται από τα οφέλη των εθνικών 
προγραμμάτων ένταξης λόγω των ορίων 
των μεθοδολογιών χαρτογράφησης που 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 
κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά τον σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων των προγραμμάτων, οι 
αναλύσεις θα πρέπει να στοχεύουν με 
ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή και τον 
αριθμό οικογενειών και ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικό 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 107
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν σαφή υποχρέωση να λάβουν 
διορθωτικά μέτρα κατά των πρακτικών 
που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος μελών 
της κοινότητας Ρομά, ιδιαίτερα κατά τις 
συναλλαγές τους με τις περιφερειακές και 
εθνικές διοικητικές αρχές, τις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, τις 
αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές, 
και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 
Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των 
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Συνθηκών, καθώς και της εφαρμογής της 
οδηγίας 2000/43/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απόλυτη ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία 
μεταξύ ισότητας, ένταξης και 
συμμετοχής των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την περίοδο μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 109
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική στήριξη, όταν ο ρατσισμός κατά 
των διαφόρων μειονοτικών ομάδων 
αυξάνεται ραγδαία, αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ευρεία κινητοποίηση των βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών που διερευνούν 
ευκαιρίες γύρω από τις μελλοντικές 
προεδρίες της ΕΕ είναι απαραίτητη για 
να εξασφαλιστούν η πολιτική δέσμευση 
και η λογοδοσία·

Or. en
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Τροπολογία 110
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική διεύρυνσης της Επιτροπής 
προβλέπει τη διεύρυνση της ΕΕ με τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ανάλογα 
με τις προσπάθειες, την αντικειμενική 
αξία και τα αποτελέσματα κάθε χώρας 
και ότι σημαντικός αριθμός Ρομά 
κατοικεί στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 111
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παράλληλα με την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης1a, 
σύμφωνα με την οποία χωρίς το πλαίσιο 
της ΕΕ για τους Ρομά τα θέματα που 
άπτονται των Ρομανί θα προσέλκυαν 
λιγότερη προσοχή στην πολιτική ατζέντα 
της ΕΕ, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν 
και να βελτιωθούν οι εθνικές στρατηγικές 
ένταξης για τα άτομα με καταγωγή 
Ρομανί, οι οποίες καθοδηγούνται από 
κοινό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 
2020, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει 
να επιδιωχθεί η ενισχυμένη συμμόρφωση 
των κρατών μελών και να προωθηθεί η 
χρήση πιο δεσμευτικών στόχων για την 
αύξηση της δέσμευσης και της 
λογοδοσίας μέσω της βελτίωσης του 
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καθορισμού στόχων, της συλλογής 
δεδομένων, της υποβολής εκθέσεων και 
της παρακολούθησης·
__________________
1α Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019.

Or. en

Τροπολογία 112
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεσμική 
δομή του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ έχει 
ανεπαρκείς διαδικασίες ποιοτικής και 
ποσοτικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, ενώ οι παρεχόμενες ανά 
χώρα συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές·

Or. en

Τροπολογία 113
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
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περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παράσχουν επείγουσα 
στήριξη και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού·

Or. en

Τροπολογία 114
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-
19 ανέδειξε ξεκάθαρα την επείγουσα 
ανάγκη κατά προτεραιότητα 
αντιμετώπισης εκ μέρους της ΕΕ και των 
κρατών μελών της του ζητήματος της 
ένταξης των Ρομανί για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσής τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων λόγω της COVID-
19, η κατάσταση των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί σε υπερκορεσμένες δομές και 
καταυλισμούς είναι πολύ δύσκολη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί δεν έχουν πρόσβαση σε 
επαρκή υγειονομική περίθαλψη, υποδομές 
αποχέτευσης και τρόφιμα και ότι 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να παράσχουν επείγουσα στήριξη 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση 
του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός, η βία και η βαρβαρότητα της 
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αστυνομίας, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 115
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση 
του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο να μολυνθούν από τη νόσο 
COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν τις 
αρνητικές οικονομικές και κοινωνιακές 
συνέπειες της κρίσης της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να παράσχουν επείγουσα στήριξη 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση 
του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Or. en
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Τροπολογία 116
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παράσχουν επείγουσα 
στήριξη και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί έχουν επιδεινωθεί με 
την εκδήλωση της νόσου COVID-19 και 
πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 117
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
Ρομά σε υπερκορεσμένες δομές και 
καταυλισμούς είναι πολύ δύσκολη· 
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είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά δεν έχουν 
πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παράσχουν επείγουσα 
στήριξη και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των Ρομά πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επειγόντως από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 118
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε επαρκή 
υγειονομική περίθαλψη, υποδομές 
αποχέτευσης και τρόφιμα και ότι 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να παράσχουν επείγουσα στήριξη 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση 
του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επειγόντως από την 
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Ένωση και τα κράτη μέλη της· Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 119
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανία σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
του COVID-19, η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε 
υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς 
είναι πολύ δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν 
έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική 
περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και 
τρόφιμα και ότι διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική 
περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως από την Ένωση 
και τα κράτη μέλη της·

Or. fr

Τροπολογία 120
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντιαθιγγανισμός υπάρχει στις κοινωνίες 
μας εδώ και αιώνες και ότι έλαβε την πιο 
βάναυση μορφή του κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαυτώματος, όταν σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς εξοντώθηκαν 500 000 
άτομα με καταγωγή Ρομανί1a· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντιαθιγγανισμός έλαβε τη μορφή σχεδόν 
500 ετών σκλαβιάς για τα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί στη Ρουμανία1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού που αντιμετώπισαν για 
αιώνες, τα άτομα με καταγωγή Ρομανί 
δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν 
αποτελεσματικά και σημαντικά από τη 
συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έμειναν στο περιθώριο και, συνεπώς, 
οι ανισότητες μεταξύ ατόμων Ρομανί και 
γενικού πληθυσμού αυξήθηκαν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί που ζουν 
στα όρια της ακραίας φτώχειας 
αναγκάζονται λόγω της κατάστασης 
αυτής να δεχτούν θέσεις εργασίας με 
μισθό πολύ χαμηλότερο του κατώτατου 
μισθού, ότι άλλοι αναγκάζονται να 
επιβιώνουν με άτυπες δραστηριότητες, 
όπως συλλογή άχρηστων μετάλλων ή 
πλαστικών μπουκαλιών, με αποτέλεσμα 
να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό οι 
ευκαιρίες εκμετάλλευσης αυτών των 
ατόμων·
__________________
1a Right to Remember, A Handbook for 
Education with Young People on the 
Roma Genocide (Δικαίωμα στη μνήμη, 
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους νέους 
σχετικά με τη γενοκτονία των Ρομά), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, σ. 29. 
1β Vallachia and Moldavia factsheets on 
romani history (Θεματολογικά δελτία για 
την ιστορία των Ρομανί στη Βλαχία και 
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τη Μολδαβία), Συμβούλιο της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 121
Terry Reintke, Maria Walsh, Malin Björk, Klára Dobrev, Marc Angel, Sophia in 't 
Veld, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 για 
την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
για την ένταξη των Ρομά αναγνωρίζει ότι 
στους παράγοντες επιτυχίας 
περιλαμβάνονται διατομεακές, 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των πολλαπλών 
διακρίσεων και του πολυδιάστατου 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση, μία από τις 
προτεραιότητες είναι η ανάγκη να 
επικουρούνται οι Ρομά για την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη με εστίαση στα θύματα 
πολλαπλών διακρίσεων (γυναίκες, 
ΛΟΑΔΜ, Ρομά ανιθαγενείς) και να 
ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων 
ισότητας να αντιμετωπίζουν τις 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί·

Or. en

Τροπολογία 122
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αντιαθιγγανικές συμπεριφορές οξύνθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της 
COVID-19 με τα άτομα Ρομανί να 
κατηγορούνται για εξάπλωση του ιού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στον περιορισμό των 
αντιαθιγγανικών συμπεριφορών μέσω 
κάλυψης των μειονοτήτων κατά τρόπο 
που δεν εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 123
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσης της νόσου COVID-19 απειλούν να 
πλήξουν εντονότερα τον πληθυσμό των 
Ρομά και να βαθύνουν τις ήδη 
υπάρχουσες ανισότητες σε όλους τους 
τομείς προτεραιότητας της ένταξης των 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 124
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 για 
την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
για την ένταξη των Ρομά αναγνωρίζει ότι 
στους παράγοντες επιτυχίας 
περιλαμβάνονται διατομεακές, 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
αντιμετώπιση των πολλαπλών 
διακρίσεων και του πολυδιάστατου 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεταξύ των προτεραιοτήτων που 
αναφέρονται στην έκθεση είναι η ανάγκη 
να επικουρούνται οι Ρομά για την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη με εστίαση 
στα θύματα πολλαπλών διακρίσεων 
(γυναίκες, ΛΟΑΔΜ, Ρομά ανιθαγενείς) 
και να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων 
ισότητας να αντιμετωπίζουν τις 
διακρίσεις σε βάρος των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 125
Terry Reintke, Maria Walsh, Malin Björk, Klára Dobrev, Marc Angel, Sophia in 't 
Veld, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά 
με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
αναγνωρίζεται ότι οι Ρομά ΛΟΑΔΜ 
αντιμετωπίζουν πολλές εκφάνσεις 
διακρίσεων: κατά πρώτον, ως άτομα με 
καταγωγή Ρομανί, δεύτερον, ως 
ΛΟΑΔΜ., τρίτον ως άτομα ΛΟΑΔΜ που 
ζουν σε κοινότητες Ρομά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, ορισμένα 
άτομα ΛΟΑΔΜ με καταγωγή Ρομανί 
ενδέχεται να καταλήξουν να καταπιέζουν 
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πτυχές της ταυτότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 126
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά 
με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
αναγνωρίζεται ότι οι Ρομά ΛΟΑΔΜ 
αντιμετωπίζουν πολλές εκφάνσεις 
διακρίσεων: κατά πρώτον, ως άτομα με 
καταγωγή Ρομανί, δεύτερον, ως 
ΛΟΑΔΜ., τρίτον ως άτομα ΛΟΑΔΜ που 
ζουν σε κοινότητες Ρομά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, ορισμένα 
άτομα ΛΟΑΔΜ με καταγωγή Ρομανί 
ενδέχεται να καταλήξουν να καταπιέζουν 
πτυχές της ταυτότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι οι Ρομά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και 
ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
ασφάλισης υγείας, σε προληπτικά 
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προγράμματα όπως οι εμβολιασμοί στην 
παιδική ηλικία και σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
υπηρεσίες πρωταρχικής σημασίας για τις 
γυναίκες και τα παιδιά Ρομά1a·
__________________
1α Closing the life expectancy gap of 
Roma in Europe (Γεφύρωση του 
χάσματος ως προς το προσδόκιμο ζωής 
των Ρομά στην Ευρώπη), 2018, μελέτη, 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια 
Υγεία (EPHA), 12/2018

Or. en

Τροπολογία 128
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η 
έλλειψη βασικής ενημέρωσης για την 
υγεία επιτείνουν τον εκτεταμένο 
διαχωρισμό των μαθητών Ρομά στο 
σχολείο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο 
εκτεταμένος αντιαθιγγανισμός στις 
κοινωνίες όπου ζουν οι Ρομά, τα 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα που 
αντιμετωπίζουν όσον αφορά την εγγραφή 
στην προσχολική εκπαίδευση και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν τα 
βαθύτερα αίτια των χωριστών σχολείων 
και των διακρίσεων εις βάρος των 
παιδιών Ρομά, τα οποία οδηγούν σε έναν 
φαύλο κύκλο ανεργίας και φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 129
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 



AM\1207504EL.docx 73/169 PE653.790v01-00

EL

Šimečka, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. θεωρεί ότι τα άτομα με καταγωγή 
Ρομανί ανήκουν σε μία από τις 
μειονοτικές ομάδες της Ευρώπης που 
στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματά τους, ότι αντιμετωπίζουν 
αντιαθιγγανισμό, μια ειδική μορφή 
ρατσισμού, και καταγράφουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι, παρά την οικονομική ευημερία 
στην ΕΕ και παρά το πλαίσιο της ΕΕ για 
τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά και τα μέτρα των ταμείων συνοχής 
που ελήφθησαν την τελευταία δεκαετία, η 
συνολική κατάσταση των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην ΕΕ έχει 
παραμείνει στάσιμη· τονίζει ότι η 
πρόοδος στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της υγειονομικής περίθαλψης ήταν 
πολύ περιορισμένη, ενώ μάλιστα σε 
κάποιους τομείς ήταν ακόμη και 
αρνητική, συχνά λόγω της έλλειψης 
πολιτικής βούλησης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση και να θεσπίσει μια 
«πολιτική ενσωμάτωσης των Ρομά», 
προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε όλα 
τα στάδια και τα επίπεδα πολιτικών, 
προγραμμάτων και έργων γενικής 
εφαρμογής, ιδιαίτερα του σχεδίου 
ανάκαμψης, του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2021-2027, της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, της νέας κοινής γεωργικής 
πολιτικής, του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης, του νέου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη, της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής και 
της στρατηγικής για τις ΜΜΕ με στόχο 
μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη, 
καθώς και να αποτραπούν οι διακρίσεις 
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στους τομείς πολιτικής της ΕΕ εν 
γένει·και να διευκολυνθούν οι 
καταφατικές ενέργειες και η ενεργός 
προσέγγιση των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν επίσης αυτή την πορεία 
και να χαράξουν πολιτικές που 
συμβάλλουν στην ενεργό ένταξη των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί στις 
κοινωνίες μας·

Or. en

Τροπολογία 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα1a παρέχει προστασία 
και εγγυάται την ίση μεταχείριση όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών· εφιστά 
την προσοχή στο γεγονός ότι η ελλιπής 
πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, όπως καθαρό νερό και 
αποχέτευση, έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης και της υγείας και 
επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική 
ένταξη εν γένει· θεωρεί, ωστόσο, ότι, 
δεδομένων των υφιστάμενων στοιχείων 
που αποδεικνύουν τις ευρέως 
διαδεδομένες διακρίσεις εις βάρος των 
Ρομά, η οδηγία για τη φυλετική ισότητα 
(2000/43/ΕΕ) δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των ευρέως διαδεδομένων 
διακρίσεων και των αρνητικών 
συμπεριφορών έναντι των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί·
__________________
1α Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) της 
οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
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29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής, ΕΕ L 180 της 19.7.2000, 
σ. 22-26.

Or. en

Τροπολογία 131
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, 
θέτοντας την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του αντιαθιγγανισμού στην 
πρώτη γραμμή· τονίζει ότι η νέα πρόταση 
πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και 
δεσμευτικούς στόχους, μέτρα και 
στοχοθεσία που θα αναλάβουν τα κράτη 
μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και 
σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις 
προόδου, καθώς και δείκτες επιτυχίας 
και επαρκή χρηματοδότηση για την 
υλοποίησή της· τονίζει την ανάγκη για 
έναν αυστηρό μηχανισμό 
παρακολούθησης και εποπτείας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η 
πρέπουσα χρήση των πόρων· σημειώνει 
ότι η ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους 
τομείς της δημόσιας ζωής, η πολιτική 
συμμετοχή, καθώς και η γλώσσα, οι 
τέχνες, ο πολιτισμός, η ιστορία και το 
περιβάλλον των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά 
στην πρόταση σχετικά με τη δημόσια 
πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά 
το 2020 για τα άτομα με καταγωγή 
Ρομανί, ως πρόσθετα μέτρα στους 

διαγράφεται
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τέσσερις κύριους τομείς προτεραιότητας 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης, της στέγασης και της 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 132
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην 
πρόταση σχετικά με τη δημόσια πολιτική 
που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 
για τα άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως 
πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους 
τομείς προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβεί σε διαβούλευση για την 
ενδεχόμενη χάραξη περαιτέρω πολιτικών 
με αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων στην Ευρώπη, θέτοντας την 
καταπολέμηση της φτώχειας στην πρώτη 
γραμμή· τονίζει την ανάγκη για έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων και να καταπολεμηθούν 
οι πρακτικές κατάχρησης αυτών των 
πόρων που έχουν παρατηρηθεί έως 
σήμερα· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να είναι ορισμένα από τα θέματα 
που θα καλύπτει η ενδεχόμενη πρόταση, 
καθώς και μέτρα σε τομείς 
προτεραιότητας, όπως η εκπαίδευση, η 
απασχόληση, η στέγαση και η υγειονομική 
περίθαλψη·
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στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 133
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί στην 
Ευρώπη, θέτοντας την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση θα 
μπορούσε να βασίζεται στο άρθρο 19 της 
ΣΛΕΕ ως κατάλληλη δράση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
εθνικής καταγωγής και θα μπορούσε, στο 
πλαίσιό της, να αναπτυχθούν περαιτέρω η 
απαγόρευση των έμμεσων διακρίσεων και 
η σκοπιμότητα ανάληψης θετικής δράσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί στην πράξη 
η πλήρης ισότητα των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί· τονίζει ότι η νέα 
πρόταση πρέπει να θέτει την 
καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στην πρώτη 
γραμμή και να περιλαμβάνει σαφείς και 
δεσμευτικούς στόχους, μέτρα και 
στοχοθεσία που θα αναλάβουν τα κράτη 
μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και 
σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις 
προόδου, καθώς και δείκτες επιτυχίας και 
επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή 
της· τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
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περίθαλψης· συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και οι αδικίες που αντιμετωπίζουν 
τα άτομα με καταγωγή Ρομανί όσον 
αφορά τη γλώσσα, τις τέχνες, τον 
πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον 
θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην 
πρόταση σχετικά με τη δημόσια πολιτική 
που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 
για τα άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως 
πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους 
τομείς προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης· επισημαίνει ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης οδηγίας θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τους οριζόντιους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως με τη στρατηγική της Λισαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη Νέα 
Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο 
ανάκαμψης της ΕΕ για τη νόσο COVID-
19· τονίζει ότι η θέσπιση νομοθετικής 
πράξης με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της, η οποία θα βασίζεται στις έννοιες 
που περιέχονται στην ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία και θα διασφαλίζει ουσιαστική 
ισότητα, θα ενισχύει την κοινωνική 
ένταξη και θα προωθεί την πλήρη 
συμμετοχή όλων των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην κοινωνία, 
θεωρείται η πλέον κατάλληλη και 
αποτελεσματική απάντηση και πρέπει να 
προταθεί από την Επιτροπή· θεωρεί ότι η 
εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων· 
επισημαίνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
αυτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως πρόσχημα οπισθοδρόμησης σε σχέση 
με την κατάσταση που ήδη επικρατεί σε 
κάθε κράτος μέλος και ότι, σύμφωνα με 
τις αρχές της επικουρικότητας και της 
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αναλογικότητας όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ, ο στόχος της 
οδηγίας αυτής, συγκεκριμένα η 
διασφάλιση της ισότητας και της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί σε όλα 
τα κράτη μέλη, μπορεί να επιτευχθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα κράτη μέλη και, 
λόγω της κλίμακας και του αντικτύπου 
της προτεινόμενης δράσης, με τη στήριξη 
της Κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 134
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει —βάσει συστημικών 
διαβουλεύσεων με ειδικούς και ΜΚΟ 
Ρομανί ή υπερασπιστές των Ρομανί και 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης— μια 
πρόταση για ένα στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 με 
αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί στην 
Ευρώπη· είναι της άποψης ότι η εν λόγω 
πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
νομοθετικό μέτρο που θα βασίζεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της ΕΕ ως κατάλληλη 
δράση για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής και 
θα μπορούσε, στο πλαίσιό της, να 
αναπτυχθούν περαιτέρω η απαγόρευση 
των έμμεσων διακρίσεων και η 
σκοπιμότητα ανάληψης θετικής δράσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί στην πράξη 
η πλήρης ισότητα των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί· τονίζει ότι αυτό το 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να θέτει 
την καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού 
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πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
πρώτη γραμμή· τονίζει ότι η νέα πρόταση 
πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς, 
ρεαλιστικούς και δεσμευτικούς στόχους, 
μέτρα και στοχοθεσία που θα αναλάβουν 
τα κράτη μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα 
αλλά και σαφείς και δεσμευτικές 
απαιτήσεις προόδου, καθώς και δείκτες 
επιτυχίας και επαρκή χρηματοδότηση για 
την υλοποίησή της· τονίζει την ανάγκη για 
έναν αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης 
και εποπτείας,, καθώς και επιβολής 
κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη 
συμμετοχή του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Φορέων Ισότητας (EQUINET), 
οργανισμών παρατήρησης και ελέγχου 
και άλλων ενδιαφερομένων μερών της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
και η πρέπουσα χρήση των πόρων και να 
αποτραπούν η διαφθορά και η 
κατάχρηση των πόρων της ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι οι πόροι συχνά δαπανώνται 
αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο 
από τις τοπικές κυβερνήσεις και τις 
ΜΚΟ, καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
αυξήσει τα κονδύλια που χορηγούνται 
απευθείας σε αυτές· σημειώνει ότι η 
ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς 
της δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία 135
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση πλαισίου για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας, του 
αντιαθιγγανισμού και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και υγείας στην 
πρώτη γραμμή και συνδυάζοντας 
στοχευμένη και γενική προσέγγιση· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, δείκτες 
επιτυχίας και επαρκή χρηματοδότηση για 
την υλοποίησή της, καθώς και ρητές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες 
της διεύρυνσης· τονίζει την ανάγκη για 
έναν αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης 
και εποπτείας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
και η πρέπουσα χρήση των πόρων· 
σημειώνει ότι η ισότιμη συμμετοχή σε 
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, η 
πολιτική συμμετοχή, καθώς και η γλώσσα, 
οι τέχνες, ο πολιτισμός, η ιστορία και το 
περιβάλλον των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά 
στην πρόταση σχετικά με τη δημόσια 
πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 
2020 για τα άτομα με καταγωγή Ρομανί, 
ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις 
κύριους τομείς προτεραιότητας στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία 136
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση πρωτοβουλίας της 
ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 με 
αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη 
των Ρομά στην Ευρώπη, θέτοντας την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς στόχους, ειδικούς 
ανά χώρα δείκτες και συγκεκριμένα 
μέτρα που θα αναλάβουν τα κράτη μέλη, 
σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και 
απαιτήσεις προόδου, καθώς και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των Ρομά θα πρέπει να αναφέρονται ρητά 
στην πρόταση σχετικά με τη δημόσια 
πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 
2020 για τους Ρομά, ως πρόσθετα μέτρα 
στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία 137
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

1. θεωρεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να αναπτύξει η Επιτροπή μια 
πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά το 
2020 με αντικείμενο την ισότητα και την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη, θέτοντας την εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία 138
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη, θέτοντας 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιαθιγγανισμού στην πρώτη γραμμή· 
τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και 
δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς 
και δείκτες επιτυχίας και επαρκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· 
τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει μια πρόταση σύστασης του 
Συμβουλίου για την περίοδο μετά το 2020 
με αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί στην 
Ευρώπη, θέτοντας την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του αντιαθιγγανισμού στην 
πρώτη γραμμή· τονίζει ότι η νέα πρόταση 
πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και 
δεσμευτικούς στόχους, μέτρα και 
στοχοθεσία που θα αναλάβουν τα κράτη 
μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και 
σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις 
προόδου, καθώς και δείκτες επιτυχίας και 
επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή 
της· τονίζει την ανάγκη για έναν αυστηρό 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα 
χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, 
καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο 
πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα 
ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα 
μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
στέγασης και της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 139
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι, για να καταστεί η 
μελλοντική ενωσιακή διαδικασία ένταξης 
των Ρομά επιτυχής και αξιόπιστη, 
απαιτείται η θεμελιώδης αλλαγή της 
προσέγγισης· τονίζει ότι οι εθνικές 
προσπάθειες για την ένταξη των Ρομά θα 
πρέπει να εντατικοποιηθούν σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στα κράτη μέλη με αρκετά μεγάλο 
πληθυσμό Ρομά όπου μια 
αναποτελεσματική διαδικασία ένταξης 
των Ρομά θέτει μακροοικονομικές 
προκλήσεις, βαθαίνει τις περιφερειακές 
ανισότητες και συνεπώς εμποδίζει την 
κοινωνική συνοχή της ΕΕ· τονίζει ότι η 
στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες αυτές θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις, ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών και 
των μέτρων στις εν λόγω χώρες και ότι οι 
πολιτικές θα πρέπει να είναι αλληλένδετες 
με επαρκή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 140
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί και να 
αναβαθμιστεί το πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
μετά το 2020 με μια βελτιωμένη και 
επικαιροποιημένη συνολική προσέγγιση 
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βασισμένη στα πορίσματα των επιτόπιων 
εργασιών παρακολούθησης και έρευνας 
σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των 
Ρομά τα τελευταία 20 χρόνια στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 141
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027 θα συνδέονται στενά 
με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά για την 
περίοδο μετά το 2020, με τους 
δεσμευτικούς στόχους του και με την 
υλοποίησή τους από τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 142
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
δικαστικό σύστημα δεν διώκει επαρκώς 
κατά συρροή δράστες με καταγωγή 
Ρομανί, δημιουργώντας με τον τρόπο 
αυτόν κλίμα ατιμωρησίας και 
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υπονομεύοντας την αξιοπιστία του 
συστήματος δικαιοσύνης έναντι των 
θυμάτων εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 143
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. δίνει έμφαση στη σημασία της 
εκτίμησης επιπτώσεων με τη μέθοδο του 
αντιπαραδείγματος, προκειμένου να 
μειωθεί το χάσμα μεταξύ των πλαισίων 
πολιτικής και της εφαρμογής τους στην 
πράξη· υπενθυμίζει ότι το 2016 το ΕΕΣ 
διαπίστωσε ότι η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση της προόδου των ΕΣΕΡ 
αποτέλεσαν σημαντική πρόκληση για όλα 
τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις1a· 
υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ της 
φιλοδοξίας και της ικανότητας των 
υφιστάμενων υποδομών να επιτύχουν 
αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό 
περιορισμό, λόγω της έλλειψης 
σχεδιασμού με βάση δεδομένα, 
ανεπαρκούς προϋπολογισμού και της 
εμφάνισης νέων απρόβλεπτων αναγκών·
__________________
1α ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η 
χρηματοδοτική στήριξή της για την 
ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε 
σημαντική πρόοδος την τελευταία 
δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
επιτόπιες προσπάθειες», 2016, σ. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf

Or. en
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Τροπολογία 144
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υποχρεώσουν τον πληθυσμό με καταγωγή 
Ρομά να εγγραφεί στα μητρώα των 
δήμων, όπως ισχύει για όλους τους 
πολίτες, σύμφωνα με την εθνική και 
διεθνή νομοθεσία, προκειμένου να δοθεί 
τέλος στην κατάσταση παρανομίας και 
εξαχρείωσης που επικρατεί συχνά στους 
καταυλισμούς τους, να καθιερωθεί η 
παρακολούθηση της συνολικής 
κατάστασης των Ρομά στην Ευρώπη και 
να βασιστεί η πολιτική σε αξιόπιστα 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 145
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει τη θέση του και τις 
συστάσεις που διατύπωσε και ενέκρινε με 
το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 
2017, σχετικά με πτυχές της ένταξης των 
Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων: 
καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία· 
καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι έχει 
αναληφθεί περιορισμένη δράση έως 
σήμερα, να ενσωματώσει τις συστάσεις 
αυτές στο οικείο πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά για την 
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περίοδο μετά το 2020, και ιδίως τις 
συστάσεις που αφορούν την 
αθιγγανοφοβία, καθώς και την αλήθεια 
και τη συμφιλίωση, καθώς αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση 
μιας ισχυρής και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 146
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκφράζει τη λύπη του για τον 
αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ των 
διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης, 
αφενός, και των στρατηγικών σχεδίων 
και στόχων που σχετίζονται με την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 
ένταξη των Ρομά, αφετέρου· υπενθυμίζει 
ότι οι εφάπαξ, βραχυπρόθεσμες 
παρεμβάσεις που επικεντρώνονται σε 
έναν μόνο σκοπό έχουν ελάχιστες 
πιθανότητες επιτυχίας· τονίζει ότι η 
παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική προκειμένου να προβλεφθούν 
και να μετριαστούν πιθανοί κίνδυνοι για 
την επιτυχή υλοποίηση της παρέμβασης 
και θα στηρίξει περαιτέρω τις 
πρωτοβουλίες πολιτικής με βάση 
τεκμηριωμένα στοιχεία1a·
__________________
1α ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η 
χρηματοδοτική στήριξή της για την 
ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε 
σημαντική πρόοδος την τελευταία 
δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
επιτόπιες προσπάθειες», 2016, σ. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
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uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 147
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο 
μετά το 2020 με αντικείμενο την ισότητα 
και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα, την 
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την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα 
(i) στην επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) 
σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων και των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· (iii) 
στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς, 
δεσμευτικούς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχους για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη· και (v) 
στην υιοθέτηση προσέγγισης 
δικαιοσύνης, λαμβανομένης υπόψη της 
συλλογικής και διαρθρωτικής φύσης των 
διακρίσεων εις βάρος των ατόμων 
Ρομανί· τονίζει ότι η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το 2020 θα 
πρέπει να εστιάζει στην καταπολέμηση 
του αντιαθιγγανισμού μέσω της 
ανάπτυξης εννοιών, πολιτικών και 
μετρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της 
κοινωνικής, αποκαταστατικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 149
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου 
για την περίοδο μετά το 2020 με 
αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία 
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επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

θα συνοδεύεται από πλαίσιο το οποίο 
μπορεί να συμφωνηθεί μέσω των σαφών 
στόχων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
και να προβλέπει την επιβολή κυρώσεων 
σε περίπτωση μη τήρησής του, δίνοντας 
προτεραιότητα (i) στην επίτευξη θετικού 
αντικτύπου· (ii) στον συνδυασμό των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών με μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχους για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

Or. en

Τροπολογία 150
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση στρατηγικού πλαισίου για 
την περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο 
την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα 
(i) στην επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) 
σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
απτούς, συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
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επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

συγκρίσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους για 
την προστασία και τη βελτίωση της 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· 
και (iv) στην εξάλειψη των ανισοτήτων, 
των διακρίσεων και του διαχωρισμού, 
ιδίως για τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη 
και τα άτομα με καταγωγή Ρομανί που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, 
όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 151
Terry Reintke, Maria Walsh, Malin Björk, Klára Dobrev, Marc Angel, Sophia in 't 
Veld, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχους για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, των 
διακρίσεων και του διαχωρισμού, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη και τα 
άτομα με καταγωγή Ρομανί που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, 
όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα 
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άτομα ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 152
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη του μεγαλύτερου αντικτύπου στα 
πιο περιθωριοποιημένα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί· (ii) σε μια προσέγγιση 
που θα βασίζεται στα δικαιώματα και θα 
περιλαμβάνει σχέδιο για την εξάλειψη των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων· 
(iii) στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους για 
την προστασία και τη βελτίωση της 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· 
και (iv) στην εξάλειψη των ανισοτήτων, 
ιδίως για τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

Or. en

Τροπολογία 153
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
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μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

μια πρόταση πρωτοβουλίας για την 
περίοδο μετά το 2020 με αντικείμενο την 
ισότητα και την ένταξη των Ρομά, 
δίνοντας προτεραιότητα (i) στην επίτευξη 
θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια προσέγγιση 
που θα βασίζεται στα δικαιώματα και θα 
περιλαμβάνει σχέδιο για την εξάλειψη των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων· 
(iii) στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους για 
την προστασία και τη βελτίωση της 
ένταξης των Ρομά· και (iv) στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων, ιδίως για τα παιδιά από τα 
πρώτα τους έτη·

Or. en

Τροπολογία 154
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις και θα 
περιλαμβάνει σχέδιο για την εξάλειψη των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων· 
(iii) στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
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τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη· τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

Or. fr

Τροπολογία 155
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και 
την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη 
διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική 
πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχων για την 
προστασία και τη βελτίωση της ένταξης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως για 
τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πρόταση πλαισίου για την περίοδο 
μετά το 2020 με αντικείμενο την ισότητα 
και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί, δίνοντας προτεραιότητα (i) στην 
επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο 
για την εξάλειψη των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων και των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· (iii) 
στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους για 
την προστασία και τη βελτίωση της 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· 
και (iv) στην εξάλειψη των ανισοτήτων, 
ιδίως για τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·

Or. en

Τροπολογία 156
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
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προγραμματισμός του προϋπολογισμού 
της ΕΕ θα συνδέεται στενά με τη 
διαδικασία ένταξης των Ρομά σε επίπεδο 
ΕΕ· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι 
είναι αναγκαία η συστηματική συλλογή 
έγκυρων δεδομένων, ανά φύλο και ηλικία, 
για την κατάρτιση ανάλυσης αναγκών και 
πλαισίου και για τον καθορισμό στόχων 
και δεικτών αντικτύπου προκειμένου να 
διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα στην αντιστοίχιση των 
αναγκών με τον προγραμματισμό και την 
κατάρτιση προϋπολογισμού, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 157
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, 
εμπειρογνωμόνων και μελών της 
κοινότητας, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 158
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 159
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, εμπειρογνωμόνων και μελών της 
κοινότητας, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στη συζήτηση 
προσανατολισμού και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, και να προβεί στη 
σύσταση ομάδας δράσης Ρομανί για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των Ρομανί σε 
διάφορους τομείς πολιτικής και τη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου, 
συμπεριλαμβανομένης ηγεσίας Ρομανί 
που θα ενισχύσει τη συμμετοχή των 
Ρομανί σε σχετικά με τους Ρομανί 
γραφεία/τμήματα/υπηρεσίες, διαδικασίες 
και στη χάραξη πολιτικών με ουσιαστικό, 
αξιοπρεπή, αμερόληπτο, χωρίς 
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αποκλεισμούς και διαφανή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 160
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων και όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
ενισχύοντας την ενδυνάμωση της θέσης 
των κοινοτήτων Ρομανί και την 
πραγματική συμμετοχή τους στη χάραξη 
πολιτικών με άμεσο αντίκτυπο στα μέσα 
βιοπορισμού τους· ζητεί, για τον σκοπό 
αυτόν, να δοθεί περαιτέρω προσοχή και 
στήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων όλων 
των παραγόντνω που εμπλέκονται στη 
διαχείριση και την εφαρμογή του 
πλαισίου της ΕΕ για τις ΕΣΕΡ·

Or. en

Τροπολογία 161
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας από όλα τα 
επίπεδα, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο κατά τη 
χάραξη των οικείων εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί για την περίοδο μετά το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 162
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει έναν μηχανισμό χωρίς 
αποκλεισμούς για τη συμμετοχή και τη 
λογοδοσία προκειμένου να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 163
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομά όσο 
και υποστηρικτών των Ρομά, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 164
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων 
και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί 
όσο και υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, εμπειρογνωμόνων και μελών 
της κοινότητας, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 165
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι συχνά το 
καλύτερο μέσο ενδυνάμωσης της 
ικανότητας των Ρομά να ασκούν πλήρως 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους είναι η 
προσφυγή στη δικαιοσύνη· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει στρατηγικά 
ταμεία δικαστικής επίλυσης διαφορών 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δικαιώματα και αξίες» και να διαθέσει 
στην κοινωνία των πολιτών και στους 
υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να 
επιτευχθεί συστημική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 166
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς από την προσχολική 
εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί βασική 
συνιστώσα της νέας πρότασης, 
δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι το 
κύριο μέσο διάρρηξης του φαύλου κύκλου 
αποκλεισμού και φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 167
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
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Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. απορρίπτει σθεναρά το πολιτικό 
αφήγημα και τον λαϊκισμό που 
αποσκοπούν στην προώθηση 
κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες 
ενθαρρύνουν τον αντιαθιγγανισμό, 
μετατρέπουν τους Ρομά σε εξιλαστήρια 
θύματα και προάγουν τις διακρίσεις ή τον 
διαχωρισμό τόσο άμεσα όσο και έμμεσα· 
είναι της άποψης ότι αυτές οι πολιτικές 
ενέργειες δεν αντιβαίνουν μόνο στα 
εθνικά συντάγματα, αλλά και στις 
θεμελιώδεις αξίες των Συνθηκών της ΕΕ, 
καθώς και στα προβλεπόμενα από αυτές 
δικαιώματα· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα με την 
κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει και 
την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών 
στην ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου στα 
σχετικά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 168
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς το Συμβούλιο να επανεκκινήσει τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, καθώς αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη της 
ισότητας στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 169
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αντιαθιγγανισμό ως 
ειδική μορφή ρατσισμού και ζητεί να 
ληφθούν αποτελεσματικά νομοθετικά 
μέτρα και μέτρα πολιτικής σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο αντιαθιγγανισμός τόσο 
στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες της 
διεύρυνσης σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 170
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού·

Or. en

Τροπολογία 171
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά το 
2020·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά το 
2020· ζητεί, για τον σκοπό αυτόν, να 
πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη 
έρευνα με την εφαρμογή συγκρίσιμων 
μεθοδολογιών μεταξύ των χωρών, 
προκειμένου να κατανοηθούν τα 
πολυσύνθετα αίτια του αντιαθιγγανισμού 
και να διαμορφωθούν αναλόγως 
πολιτικές για την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του·

Or. en

Τροπολογία 172
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά το 
2020·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 
αντιαθιγγανισμού σε βασικούς τομείς της 
πρότασης πλαισίου για την περίοδο μετά 
το 2020·

Or. en

Τροπολογία 173
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η ακραία φτώχεια δεν 
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πλήττει μόνο τις κοινότητες Ρομά, αλλά 
και αυξανόμενο αριθμό μειονεκτουσών 
και περιθωριοποιημένων κοινωνικών 
ομάδων στην Ευρώπη, και τάσσεται υπέρ 
της πρότασης αναβάθμισης της 
μελλοντικής στρατηγικής σε ευρωπαϊκή 
στρατηγική κατά της φτώχειας με την 
προσαρμογή της στις τρέχουσες 
κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη· 

Or. en

Τροπολογία 174
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περισσότερο υπόψη τις εργασίες των 
εθνικών φορέων ισότητας στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή του μελλοντικού 
πλαισίου πολιτικής· ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερες 
συνέργειες μεταξύ των εθνικών φορέων 
ισότητας και των εθνικών σημείων 
επαφής για την ένταξη των Ρομανί 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
αντιαθιγγανισμός·

Or. en

Τροπολογία 175
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει να καταπολεμούν 
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αποτελεσματικά τη διακριτική ή βίαιη 
μεταχείριση και τις αντίστοιχες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
παιδιών Ρομά, τόσο μέσω της επιβολής 
του νόμου όσο και με την προώθηση της 
αμοιβαίας κατανόησης και της 
κοινωνικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 176
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει 
από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον 
δεσμευτικό χαρακτήρα των εθνικών 
στρατηγικών για την ένταξη των Ρομανί 
μετά το 2020 από πλευράς σαφών 
στόχων, μέτρων, σκοπών, 
χρονοδιαγραμμάτων, προόδου και 
δεικτών επιτυχίας, μηχανισμού 
παρακολούθησης, καθώς και επαρκούς 
χρηματοδότησης της εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 177
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. θεωρεί ότι η καταπολέμηση του 
αντιαθιγγανισμού είναι οριζόντιο θέμα 
και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε όλους τους τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις νέες 
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τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 178
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας 
της πρότασης οδηγίας της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και 
να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό 
«άτομα καταγωγής Ρομανί» όταν 
αναφέρεται σε ομάδες Ρομανί σε 
πολιτικές και συζητήσεις της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 179
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας 
της πρότασης οδηγίας της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και να 
χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «άτομα 
καταγωγής Ρομανί» όταν αναφέρεται σε 
ομάδες Ρομανί σε πολιτικές και 
συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας 
της πρότασης σύστασης του Συμβουλίου 
της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, 
διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει 
στο περιθώριο·
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το 2020·

Or. en

Τροπολογία 180
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας 
της πρότασης οδηγίας της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και να 
χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «άτομα 
καταγωγής Ρομανί» όταν αναφέρεται σε 
ομάδες Ρομανί σε πολιτικές και 
συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά 
το 2020·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας 
της πρωτοβουλίας της ΕΕ με αντικείμενο 
την ισότητα και την ένταξη των Ρομά για 
την περίοδο μετά το 2020, διασφαλίζοντας 
ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 181
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσταση του φύλου 
και σε πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου· όπως σε κάθε 
κοινότητα, οι ρόλοι και η θέση της 
γυναίκας στις κοινότητες Ρομά διαφέρουν 
από τους ρόλους και τη θέση των 
ανδρών, με τις γυναίκες να επωμίζονται 
επιπλέον βάρη· επισημαίνει ότι στο 
πλαίσιο των μελλοντικών πολιτικών 
πρέπει να αναγνωριστούν αυτές οι 
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διαφορές και να αντιμετωπιστούν με την 
ανάληψη ειδικών παρεμβάσεων για τις 
γυναίκες Ρομά και ειδικότερα με την 
παροχή ειδικών μορφών στήριξης· τονίζει 
ότι, επειδή συχνά υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικά μέτρα για την ενδυνάμωση της 
θέσης των γυναικών και των κοριτσιών 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 182
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση 
και στα δικαιώματα των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις για 
πολλαπλούς λόγους στην ΕΕ, ιδίως των 
γυναικών, των μεταναστών, των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με σωματικές και 
διανοητικές αναπηρίες, των θυμάτων 
κακοποίησης ή σύγχρονης δουλείας· 
επισημαίνει ότι η EE και τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναλάβουν δράσεις στον τομέα 
αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 183
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη σύνδεση μεταξύ των βασικών 

διαγράφεται
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χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 184
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· καλεί την 
Επιτροπή να κινητοποιήσει 
χρηματοδότηση για την ισότητα, την 
ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομανί στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, ιδίως των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, 
του νέου προγράμματος «Πολίτες, 
ισότητα, δικαιώματα και αξίες», της 
Νέας Πράσινης Συμφωνίας και του 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ για τη νόσο 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 185
Loránt Vincze
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να 
προβλέψει τη χρηματοδότηση των 
εθνικών προγραμμάτων με κονδύλια των 
ΕΔΕΤ, και ιδιαίτερα του ΕΚΤ, και να 
ορίσει ως προϋπόθεση την ενσωμάτωση 
των συστάσεων της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την κατάσταση 
των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 186
Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων στο πλαίσιο των 
οποίων μπορούν να σχεδιαστούν 
ολοκληρωμένα σχέδια στέγασης, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

Or. en



AM\1207504EL.docx 113/169 PE653.790v01-00

EL

Τροπολογία 187
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος 
του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ των βασικών 
χρηματοδοτικών μέσων και των μέσων 
πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, και των 
προτεραιοτήτων ένταξης για τους Ρομά, 
αφετέρου, ως μέρος του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 188
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία 
του για το υψηλό επίπεδο διαχωρισμού 
των παιδιών με καταγωγή Ρομανί στα 
σχολεία και για την πρακτική, η οποία 
εισάγει διακρίσεις, της τοποθέτησης 
παιδιών με καταγωγή Ρομανί σε σχολεία 
για παιδιά με διανοητικέ αναπηρίες, 
πρακτικές που εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη· 
ζητεί επιτακτικά από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη να δώσουν τέλος στις 
πρακτικές αυτές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
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λόγω του διαχωρισμού των παιδιών με 
καταγωγή Ρομανί εναντίον τριών κρατών 
μελών· εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια δεν 
έχει σημειωθεί καμία βελτίωση παρά τις 
προσπάθειες της Επιτροπής· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω 
μέτρα και να παραπέμψει αυτές τις 
υποθέσεις στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν κριθεί 
απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 189
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι οι συνέπειες της 
επιδημίας του κορονοϊού γίνονται κυρίως 
αισθητές στους απόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων 
Ρομά, σε όλη την ΕΕ και εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινότητες 
των Ρομά υφίστανται περαιτέρω 
διακρίσεις και περιθωριοποιούνται λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η επιδημία 
του κορονοϊού μπορεί να οδηγήσει σε 
περικοπές στο επόμενο ΠΔΠ της 
περιόδου 2021-2027, οι οποίες θα 
επηρεάσουν αρνητικά τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που 
υπερασπίζονται τις κοινότητες των Ρομά 
και, κατ’ επέκταση, θα επηρεάσουν και 
την προσέγγιση των κοινοτήτων των 
Ρομά· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτόν τον 
κίνδυνο·

Or. en
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Τροπολογία 190
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις των κρατών μελών με 
σημαντικό αριθμό Ρομά αξιολόγηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
των εθνικών στρατηγικών·

Or. en

Τροπολογία 191
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
οντότητες οι οποίες εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των Ρομά ή λαμβάνουν αποφάσεις ή 
θέτουν σε εφαρμογή μέτρα για τον σκοπό 
αυτόν δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 192
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. είναι της άποψης ότι η νόσος 
COVID-19 οδήγησε κατ’ ανάγκη στην 
ενεργό χρήση των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και αντίστοιχων μεθόδων, ωστόσο 
η πανδημία αποκάλυψε την έλλειψη 
επαρκούς ετοιμότητας ως προς τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, δεδομένου ότι 
οι οικογένειες με καταγωγή Ρομανί και τα 
σχολεία τους δεν ήταν εξοπλισμένα με 
κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ ούτε διέθεταν 
σχετικές δεξιότητες και οι οικογένειες με 
καταγωγή Ρομανί συχνά δεν έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν για ηλεκτρικό 
και ψηφιακή συνδεσιμότητα, συνεπώς 
δεν μπορούν να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στην τηλεμάθηση και 
τηλεκπαίδευση όπως η πλειοψηφία του 
πληθυσμού· θεωρεί ότι η κατοχή μιας 
συσκευής ΤΠΕ αποτελεί στοιχείο-κλειδί 
για την είσοδο στην ψηφιακή εκπαίδευση, 
ως εκ τούτου, ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια δεξαμενή 
εργαλείων ΤΠΕ παρόμοια με το σύστημα 
RescEU ή στο πλαίσιο του RescEU και να 
διανείμει τα εργαλεία αυτά στις πλέον 
ευάλωτες οικογένειες και παιδιά 
προκειμένου να τους παράσχει τα βασικά 
εργαλεία τηλεμάθησης και να τα 
προετοιμάσει για την ψηφιακή εποχή· 
θεωρεί ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
οι δεξιότητες ΤΠΕ αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο της επικείμενης 
ψηφιακής εποχής για κάθε πολίτη και, 
συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητα 
στοιχεία για την ενδυνάμωση της θέσης 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο καθιέρωσης του 
δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο 
ως θεμελιώδους δικαιώματος στην ΕΕ 
και να το συμπεριλάβει στο πλαίσιο για 
την περίοδο μετά το 2020· καλεί τα κράτη 
μέλη να προσθέσουν τις δεξιότητες ΤΠΕ 
στα οικεία σχολικά προγράμματα 
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διδασκαλίας από μικρή ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
ανησυχία για τα ολοένα και 
συρρικνούμενα περιθώρια δράσης της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε 
ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει τη 
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών Ρομά· είναι της άποψης ότι, για 
τη στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών είτε είναι Ρομά 
είτε είναι υποστηρικτές των Ρομά, θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις 
συγχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 194
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

7. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
νέα εργαλεία ή υποπρογράμματα για τη 
χρηματοδότηση, τα οποία θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματικά με τα μέτρα των 
κρατών μελών, να στηρίζουν την πρόοδο 
σε όλους τους βασικούς τομείς που 
καθορίζονται στο νέο πλαίσιο για την 
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για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 
και 18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
στα υφιστάμενα ενωσιακά χρηματοδοτικά 
μέσα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη·

περίοδο μετά το 2020 και στις 
υφιστάμενες και μελλοντικές ενωσιακές 
πρωτοβουλίες εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής χρηματοδότησης, όπως το 
Erasmus Plus, η εγγύηση για τα παιδιά ή 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και να 
εξασφαλίζουν στοχευμένη και 
προσαρμοσμένη στήριξη στην ποιοτική 
εκπαίδευση των Ρομά, καθώς και 
υπηρεσίες απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας για τους νέους Ρομά εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν επαρκή 
πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 
και 18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
στα υφιστάμενα ενωσιακά χρηματοδοτικά 
μέσα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη·

7. καλεί την Επιτροπή να 
διαμορφώσει καινοτόμες προσεγγίσεις 
προσανατολισμένες στα αποτελέσματα 
και βασιζόμενες σε δεδομένα ως άμεση 
συνεισφορά στην επόμενη γενιά 
προγραμμάτων (πρόγραμμα InvestEU 
2021-27)· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 
και 18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της 
ΕΕ για την εκπαίδευση και την κοινωνική 



AM\1207504EL.docx 119/169 PE653.790v01-00

EL

ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 196
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 
και 18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
στα υφιστάμενα ενωσιακά χρηματοδοτικά 
μέσα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομά μεταξύ 3 και 
18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακραία 
φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση στα 
υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 
για την εκπαίδευση και την κοινωνική 
ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 197
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, 
το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus 
Plus ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός υποπρογράμματος για τη 
χρηματοδότηση, το οποίο θα πρέπει να 
συνδέεται με ήδη υπάρχον ενωσιακό 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα, 
όπως το Erasmus Plus ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, για στοχευμένη και 
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για στοχευμένη και προσαρμοσμένη 
στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση 
μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 
και 18 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
στα υφιστάμενα ενωσιακά χρηματοδοτικά 
μέσα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη·

προσαρμοσμένη στήριξη στην ποιοτική 
εκπαίδευση μαθητών με καταγωγή Ρομανί 
μεταξύ 3 και 18 ετών οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και δεν 
έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 198
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. είναι της άποψης ότι η πρόταση 
για τη στρατηγική για την περίοδο μετά 
το 2020 θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια εξωτερική συνιστώσα 
όσον αφορά τις υποψήφιες και τις 
δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τις 
χώρες της γειτονίας και ότι μέσω της 
πρότασης αυτής η ΕΕ θα μπορούσε να 
στηρίξει αυτές τις χώρες για την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την 
ένταξη και την ενσωμάτωση των Ρομά 
και να προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη 
σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και 
οι κοινωνικές υπηρεσίες, η στέγαση και η 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 199
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 
ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας συλλογής 
και δημοσίευσης δεδομένων για την 
ισότητα ανά εθνοτική καταγωγή σε 
εθελοντική βάση και ανώνυμη βάση, 
όπως ορίζεται στην οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα, και κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 
αυτοπροσδιορισμό και τη διαβούλευση με 
σχετικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 200
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την εφαρμογή σε όλη την ΕΕ 
της Σύμβασης του Århus η οποία συνδέει 
τα περιβαλλοντικά δικαιώματα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων 
που θα ωφελούν εξίσου όλα τα μέρη της 
κοινωνίας και θα αντιμετωπίζουν τον 
περιβαλλοντικό ρατσισμό ο οποίος 
συνιστά παραβίαση διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 201
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλες τις συνέργειες και να 
συνδέσει τους στόχους ένταξης των Ρομά 
με τις βασικές ενωσιακές και διεθνείς 
προσπάθειες πολιτικής που σχετίζονται 
με την ένταξη των Ρομά, όπως το 
ψηφιακό θεματολόγιο και το θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 202
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
περαιτέρω ενσωμάτωση των πτυχών που 
αφορούν την ένταξη ων Ρομά στις 
σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 203
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις χώρες της 
διεύρυνσης να προσαρμόσουν τους 
υφιστάμενους γενικούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και να εξασφαλίσουν την 
ευελιξία τους για τη μεικτή χρήση των 
κονδυλίων στις κοινότητες Ρομά με την 
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παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες, 
την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, την παροχή τεχνικής 
βοήθειας και εγγυήσεων κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης, καθώς και να 
καταπολεμήσουν τον αντιαθιγγανισμό·

Or. en

Τροπολογία 204
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
στοχεύσουν ειδικά τον περιορισμό του 
δυσανάλογου αντικτύπου της πανδημίας 
Covid-19 στα άτομα Ρομανί τα οποία 
μετατράπηκαν σε εντεινόμενο βαθμό σε 
εξιλαστήρια θύματα και αντιμετώπισαν 
ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων, και από 
πολιτικούς· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν και να εξετάσουν τα 
ακόλουθα στοιχεία του αντικτύπου της 
νόσου Covid-19 στους Ρομά: επιβολή 
ρατσιστικών πολιτικών, αύξηση 
ρατσιστικών επιθέσεων, φυλετικός 
χαρακτηρισμός και αστυνομική 
βαρβαρότητα, δυσχερέστερη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, αυξημένη οικονομική 
ανασφάλεια, απώλεια εισοδήματος, 
διακοπή ή μείωση παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης, απώλεια κρατικής 
στήριξης, συνωστισμός και έλλειψη 
πρόσβασης σε καθαρό νερό και 
υγειονομικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 205
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στην έκθεση με 
τίτλο «ECSR The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» 
(ΕΕΚΔ - Το δικαίωμα στην οικονομικά 
προσιτή στέγαση: το παραμελημένο 
καθήκον της Ευρώπης), με ιδιαίτερη 
αναφορά στη διασφάλιση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση προκειμένου 
να εξαλειφθεί η υπερβολική επιβάρυνση 
των δαπανών στέγασης, ιδίως για τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 206
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. καλεί την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
ανησυχία για τα ολοένα και 
συρρικνούμενα περιθώρια δράσης της 
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ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε 
ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει τη 
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 207
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο 
οποίος θα είναι ενσωματωμένος στους 
εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
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ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί·

ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων που θα συλλεχθούν με τη 
στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών Ρομανί, με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· 
τονίζει ότι, κατά την κατάρτιση των 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
προϋπολογισμών, η ένταξη των ατόμων 
με καταγωγή Ρομανί πρέπει να 
συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 209
Isabel Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς, με την επιφύλαξη της 
περιοδικής επανεξέτασης και 
αξιολόγησης εντός πενταετίας, και θα 
αντικατοπτρίζει την κλίμακα των αναγκών 
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί·

Or. en
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Τροπολογία 210
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020, 
συνοδευόμενες από ολοκληρωμένο κοινό 
πλαίσιο αξιολόγησης, βάσει ρεαλιστικών 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με 
έναν επαρκή προκαθορισμένο 
προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι 
ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί·

Or. en

Τροπολογία 211
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
και των ατόμων που βρίσκονται σε 
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παρόμοια κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 212
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020 βάσει 
ρεαλιστικών ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί·

8. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των Ρομά για την περίοδο μετά το 
2020 βάσει ρεαλιστικών ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων με έναν επαρκή 
προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος 
θα είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς 
προϋπολογισμούς και θα αντικατοπτρίζει 
την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 213
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ύψιστη προτεραιότητα στην ελάφρυνση 
των ακραίων μορφών φτώχειας, ιδίως 
της πείνας, του υποσιτισμού και της 
σοβαρής στέρησης στέγασης που 
πλήττουν τους Ρομά·

Or. en
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Τροπολογία 214
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη (i) να 
αναφέρονται στις εδαφικές ανισότητες, 
στον οικιστικό διαχωρισμό και στην 
πλήρη έκταση των πολλαπλών 
μειονεκτημάτων κατά τον σχεδιασμό, τη 
στόχευση και την εφαρμογή των μέτρων 
για την ένταξη των Ρομά· (ii) να 
σχεδιάσουν σαφείς και δεσμευτικούς 
στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες 
σε ένα ευρύτερο σύνολο τομέων 
προτεραιότητας με σκοπό τη δέουσα 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
στρατηγικής· (iii) να χρησιμοποιήσουν 
όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να 
καθορίσουν δείκτες αναφοράς και να 
κατευθύνουν την ανάπτυξη των 
προγραμμάτων πολιτικής· τονίζει ότι 
είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί 
ένα ακριβέστερο προφίλ του πληθυσμού 
Ρομά και των αναγκών τους, μεταξύ 
άλλων και στις υποψήφιες χώρες· 
σημειώνει ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί για την 
καταγραφή ακριβών δεδομένων, τόσο 
ποσοτικών όσο και ποιοτικών, ανά φύλο 
και ηλικία, και υπογραμμίζει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 215
Romeo Franz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν νόμους και μέτρα πολιτικής 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επανόρθωση και να αποκατασταθεί η 
ζημία που έχει προκληθεί σε όλα τα 
παιδιά Ρομανί τα οποία, λόγω 
λανθασμένης διάγνωσης, τοποθετήθηκαν 
σε ειδικά σχολεία ή σε τάξεις 
αποκλειστικά για Ρομανί και σε σχολεία 
βάσει της εθνοτικής καταγωγής τους και, 
συνεπώς, στερήθηκαν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους και ευκαιρίες για 
ποιοτική εκπαίδευση και καλές θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 216
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις οικείες μεθόδους 
συλλογής δεδομένων για την παροχή 
αξιόπιστων πραγματικών και 
συγκρίσιμων δεδομένων, καθώς τα 
δεδομένα αυτά στηρίζουν τη διαμόρφωση 
αποτελεσματικών τεκμηριωμένων 
πολιτικών και μπορούν να συμβάλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
στρατηγικών, των δράσεων και των 
μέτρων που λαμβάνονται και στον 
προσδιορισμό των διαρθρωτικών 
προβλημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 217
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει την υποχρέωση που 
υπέχουν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 
για τη φυλετική ισότητα1α να ορίσουν 
ειδικό φορέα για την προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των 
προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

__________________
1a Άρθρο 13 της οδηγίας 2000/43/EΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22–26

Or. en

Τροπολογία 218
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
αυτών των εθνικών στρατηγικών, πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
καταπολέμηση του συνεχιζόμενου 
ρατσισμού και των συνεχιζόμενων 
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της στέγασης και της 
υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 219
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. είναι της άποψης ότι οι 
στρατηγικές αυτές δεν θα πρέπει να 
σχεδιαστούν ως μεμονωμένα έγγραφα, 
αλλά αντίθετα θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στις οριζόντιες κεντρικές 
και τοπικές πολιτικές και δραστηριότητες 
των αρμόδιων υπουργείων·

Or. en

Τροπολογία 220
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ουσιαστική 
ανεξαρτησία, την εντολή και τους 
απαραίτητους πόρους των φορέων 
ισότητας προκειμένου να τους δώσουν τη 
δυνατότητα να εκτελέσουν τα καθήκοντά 
τους στον τομέα της προώθησης της ίσης 
μεταχείρισης και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· 
είναι της άποψης ότι οι φορείς ισότητας 
είναι οι κατάλληλοι οργανισμοί για τη 
συλλογή δεδομένων και την καταγραφή 
των τάσεων όσον αφορά τον 
αντιαθιγγανισμό και τη διοχέτευσή τους 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en



AM\1207504EL.docx 133/169 PE653.790v01-00

EL

Τροπολογία 221
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
πολιτικών ένταξης των Ρομά εξαρτάται 
σημαντικά από την πολιτική βούληση 
των κρατών μελών· καλεί τις εθνικές 
κυβερνήσεις να δώσουν ιδιαίτερη 
προτεραιότητα στις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά· καλεί τα εθνικά 
κοινοβούλια να ακολουθήσουν ενεργά τις 
δράσεις των κυβερνήσεών τους στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 222
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην επανόρθωση των 
περασμένων και σημερινών αδικιών, 
συμπεριλαμβανομένων της δουλείας, της 
αναγκαστικής στείρωσης και του 
διαχωρισμού σε ειδικά σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 223
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 
στο επίκεντρο των εθνικών τους 
εγγράφων ολοκληρωμένες, 
αποφασιστικές και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενες μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές για την εκπαίδευση οι οποίες 
θα αντιμετωπίζουν πλήρως όλους τους 
κύριους παράγοντες και τις συνθήκες που 
καθορίζουν την επισφαλή κατάσταση των 
Ρομά, όπως εκπαιδευτικοί, οικονομικοί, 
κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και 
των διακρίσεων· είναι της άποψης ότι 
αυτές οι στρατηγικές για την εκπαίδευση 
θα πρέπει να βασίζονται στην ευρεία 
συμμετοχή των επαγγελματιών σε θέματα 
εκπαίδευσης, των κεντρικών και τοπικών 
αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των 
κοινοτήτων Ρομά και όλων των 
ενδιαφερόμενων πολιτών, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να αξιοποιούν τις βέλτιστες 
πρακτικές που εφαρμόζονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 224
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. θεωρεί ότι στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά τα 
αίτια του ανησυχητικού ποσοστού 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 
τα παιδιά Ρομά και να διασφαλιστεί ότι 
τα παιδιά Ρομά επωφελούνται από τις 
ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν 
και τα παιδιά μη Ρομά· επισημαίνει ότι 
πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
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αναγνωριστεί πλήρως ότι τα παιδιά Ρομά 
δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης στο 
σπίτι με τους συμμαθητές τους, γεγονός 
που καθιστά αναγκαία τη διαθεσιμότητα 
πρόσθετων ενεργών μέτρων και 
ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά 
Ρομά προκειμένου να ξεφύγουν από τον 
αυτοδιαιωνιζόμενο κύκλο της 
εκπαίδευσης χαμηλού επιπέδου· 
επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στη συμμετοχή των 
γονέων για να στηρίζουν την εκπαίδευση 
των παιδιών τους και να λάβουν τη 
στήριξη που χρειάζονται· είναι της 
άποψης ότι η παροχή δωρεάν γευμάτων 
στα σχολεία και στα ιδρύματα παιδικής 
φροντίδας θα ενθάρρυνε τους γονείς να 
συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους στο πλαίσιο αυτό· εκτιμά ότι θα 
πρέπει να σχεδιαστούν νέες ευκαιρίες για 
τα παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο 
και/ή είναι αναλφάβητα και στερούνται 
βασικές δεξιότητες, προκειμένου να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 225
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή ειδικά προγράμματα 
κατάρτισης εκπαιδευτικών που θα τους 
δώσουν τα εφόδια να αντιμετωπίζουν 
καλύτερα τα ζητήματα διακρίσεων 
μεταξύ παιδιών, καθώς και να δίνουν 
μεγαλύτερη προσοχή στη σωματική και 
συναισθηματική ευημερία των παιδιών 
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Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 226
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να 
διασφαλίσουν την καλύτερη πρόσβαση 
των Ρομά στην αγορά εργασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω ενεργών πολιτικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων και 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα 
στοχεύουν τους ενήλικες χαμηλών 
δεξιοτήτων, θα μετατρέπουν τις 
πρακτικές απασχόλησης στη γκρίζα 
οικονομία σε νόμιμες συμβάσεις εργασίας 
που θα προστατεύουν τους εργαζόμενους 
Ρομά, θα τους εξασφαλίζουν 
μακροπρόθεσμες προοπτικές και θα 
ενθαρρύνουν την ισχυρότερη δέσμευση 
των επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν ευκαιρίες απασχόλησης 
στον δημόσιο τομέα για τους Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 227
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 

διαγράφεται
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να εφαρμόσουν ειδικά και 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον του σε 
οποιοδήποτε επίπεδο εκδηλώνεται.

Or. en

Τροπολογία 228
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν ειδικά και 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον του σε 
οποιοδήποτε επίπεδο εκδηλώνεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν ειδικά και αποτελεσματικά 
μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε 
επίπεδο εκδηλώνεται.

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν ειδικά και αποτελεσματικά 
μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε 
επίπεδο εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων σε 
διαδικτυακούς χώρους και στα εθνικά 
νομικά συστήματά τους, και να 
συμπεριλάβουν την καταπολέμηση του 
αντιαθιγγανισμού, στο πλαίσιο μιας 
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οριζόντιας προσέγγισης, στις οικείες 
εθνικές στρατηγικές ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 230
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν ειδικά και αποτελεσματικά 
μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε 
επίπεδο εκδηλώνεται.

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν επισήμως τον 
αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των Ρομά και να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ειδικά και 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον του σε 
οποιοδήποτε επίπεδο εκδηλώνεται·

Or. en

Τροπολογία 231
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη να 
στοχεύσουν ειδικά τον περιορισμό του 
δυσανάλογου αντικτύπου της πανδημίας 
COVID-19 στις κοινότητες Ρομανί οι 
οποίες μετατράπηκαν σε εντεινόμενο 
βαθμό σε εξιλαστήρια θύματα και 
αντιμετώπισαν ρητορική μίσους, μεταξύ 
άλλων, και από πολιτικούς· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να 
εξετάσουν τα ακόλουθα στοιχεία του 
αντικτύπου της νόσου Covid-19 στη ζωή 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί: 
επιβολή ρατσιστικών πολιτικών, αύξηση 
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ρατσιστικών επιθέσεων, φυλετικός 
χαρακτηρισμός και αστυνομική 
βαρβαρότητα, δυσχερέστερη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, αυξημένη οικονομική 
ανασφάλεια, απώλεια εισοδήματος, 
διακοπή ή μείωση παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης, απώλεια κρατικής 
στήριξης, συνωστισμός και έλλειψη 
πρόσβασης σε καθαρό νερό και 
υγειονομικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 232
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας για τη 
φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και της 
απόφασης-πλαισίου για τον ρατσισμό και 
την ξενοφοβία προκειμένου να 
καταπολεμήσουν τον συνεχιζόμενο 
αντιαθιγγανισμό· ζητεί την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και την επιβολή 
αυστηρότερων κυρώσεων για 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, 
έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθεστώτος διαμονής ή υγείας·

Or. en

Τροπολογία 233
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι, πέραν της 
αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας 
κατά των διακρίσεων, η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
γύρω από την ιδιαίτερη κατάσταση των 
Ρομά μέσω των μέσων ενημέρωσης και 
των σχολικών προγραμμάτων 
διδασκαλίας και δραστηριοτήτων είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για να μπορέσουν οι 
πληθυσμοί πλειοψηφίας να ξεπεράσουν 
τις προκαταλήψεις τους και να επιδείξουν 
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση στις ενέργειες 
και την επικοινωνία τους·

Or. en

Τροπολογία 234
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, της 
ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων 
μίσους στο πλαίσιο της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με την 
παρακολούθηση και την παροχή 
συνδρομής στα θύματα Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 235
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους 
και της ρητορικής μίσους λόγω 
αντιαθιγγανισμού· στο πλαίσιο των 
μέτρων αυτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι οι Ρομά, όπως και κάθε άλλο άτομο, 
γνωρίζουν και μπορούν να επωφεληθούν 
από την προστασία που τους παρέχει ο 
νόμος κατά των εγκλημάτων μίσους και 
της ρητορικής μίσους και επίσης ότι στο 
πλαίσιο της επιβολής της νομοθεσίας 
εφαρμόζονται αποτελεσματικές 
πρακτικές καταγραφής των εγκλημάτων 
μίσους βασισμένες στις αρχές που έχει 
εγκρίνει η ομάδα υψηλού επιπέδου για 
την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας και άλλων μορφών 
μισαλλοδοξίας· θεωρεί ότι οι εθνικές 
στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ρητή 
συνιστώσα σχετικά με μέτρα 
καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους 
και της παρενόχλησης λόγω 
αντιαθιγγανισμού, με την πρόβλεψη 
ειδικών δράσεων που θα μπορούσαν να 
αναλάβουν τα όργανα επιβολής του νόμου 
σε συνεργασία με τους φορείς ισότητας 
προκειμένου να προωθήσουν ένα 
περιβάλλον στο οποίο οι Ρομά, όπως και 
κάθε άλλο άτομο, δεν θα διστάζουν να 
καταγγέλλουν περιστατικά εγκλημάτων 
μίσους και διακριτικής μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων διακρίσεων λόγω 
εθνοτικού χαρακτηρισμού, γνωρίζοντας 
ότι οι καταγγελίες τους θα ληφθούν 
σοβαρά υπόψη και ότι οι αρμόδιες αρχές 
θα δώσουν σε αυτές την κατάλληλη 
συνέχεια1α·
__________________
1a Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, EU MIDIS II: Ένα πρόβλημα 
που δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία ως 
εμπόδιο για την ένταξη των Ρομά.
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Or. en

Τροπολογία 236
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας για τη 
φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και της 
απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για 
την καταπολέμηση ορισμένων μορφών 
και εκδηλώσεων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τον 
συνεχιζόμενο αντιαθιγγανισμό· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και την 
επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, 
έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, 
χρώματος του δέρματος, γενετήσιου 
προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής 
ή υγείας·

Or. en

Τροπολογία 237
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
Ρομά στη δικαιοσύνη και την ισότητα 
έναντι του νόμου και να καταπολεμήσουν 
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αποτελεσματικά τον συστηματικό 
αντιαθιγγανισμό ο οποίος εκφράζεται με 
τη μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης και 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
Ρομά από αστυνομικούς, όπως βίαιες 
έφοδοι που καταλήγουν σε 
τραυματισμούς και καταστροφές 
περιουσίας, σοβαρή κακομεταχείριση 
κατά τη διάρκεια της κράτησης κ.λπ. και 
μη προσαγωγή των δραστών ενώπιον της 
δικαιοσύνης σε περιπτώσεις εγκλημάτων 
που διαπράττονται από αστυνομικούς·

Or. en

Τροπολογία 238
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα για την 
καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού 
στην εκπαίδευση με την εξάλειψη κάθε 
μορφής διαχωρισμού των Ρομά σε 
σχολεία ή σε τάξεις σύμφωνα με τη 
σύσταση του Συμβουλίου του 2013, την 
εφαρμογή ευρέος φάσματος μέτρων στα 
οποία θα συμμετέχουν τοπικά 
ενδιαφερόμενα μέρη ενεργά, ιδίως γονείς 
και παιδιά Ρομά, καθώς και κοινοτικές 
οργανώσεις· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι δράσεις ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τον αντιαθιγγανισμό θα πρέπει 
να στοχεύουν ιδιαίτερα τους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που δεν 
έχουν καταγωγή Ρομά1a·
__________________
1a Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, EU MIDIS II: Ένα πρόβλημα 
που δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία ως 
εμπόδιο για την ένταξη των Ρομά, σ. 11.
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Or. en

Τροπολογία 239
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής, 
εύκολης πρόσβασης των γυναικών στον 
οικογενειακό προγραμματισμό και 
πλήρους φάσματος υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων 
μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης·

Or. en

Τροπολογία 240
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν με διαρθρωτικά μέτρα τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, τη 
διαπολιτισμική κατανόηση και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο των τακτικών σχολικών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 241
Romeo Franz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
Ρομά στη δικαιοσύνη και την ισότητα 
έναντι του νόμου και να καταπολεμήσουν 
αποτελεσματικά τον συστηματικό 
αντιαθιγγανισμό ο οποίος εκφράζεται με 
τη μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης και 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
Ρομά από αστυνομικούς, όπως βίαιες 
έφοδοι που καταλήγουν σε 
τραυματισμούς και καταστροφές 
περιουσίας και μη προσαγωγή των 
δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων που 
διαπράττονται από αστυνομικούς·

Or. en

Τροπολογία 242
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
παιδιών Ρομά σε εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας, μεταξύ άλλων με μάθηση 
μέσω κοινωφελούς εργασίας και με την 
παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης· 
τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα, δεδομένου του κρίσιμου 
ρόλου που διαδραματίζουν στην αποφυγή 
της δημιουργίας μειονεκτημάτων στα 
πρώιμα στάδια και στην προώθηση 
θετικών μαθησιακών συνηθειών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία 243
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αποτρέψουν και να καταδικάσουν κάθε 
άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων στις γυναίκες και τα 
κορίτσια Ρομά και να εξασφαλίσουν την 
κατάλληλη τιμωρία της·

Or. en

Τροπολογία 244
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
αποτρέψουν και να καταδικάσουν κάθε 
άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων στις γυναίκες και τα 
κορίτσια Ρομανί και να εξασφαλίσουν την 
κατάλληλη τιμωρία της· καλεί τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν επαρκή 
χρηματοδότηση για τη βελτίωση της 
γενικής κατάστασης της υγείας των 
κοινοτήτων Ρομανί μέσω αγωγής σε 
θέματα υγείας και σεξουαλικής αγωγής, 
κινητών δραστηριοτήτων ελέγχου της 
υγείας σε διαχωρισμένους χώρους, 
εκστρατειών εκπαίδευσης σε θέματα 
υγείας και πρόληψης, καθώς και μέσω 
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
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τομέα της υγείας και των κοινωνικών 
λειτουργών σχετικά με τη 
διαφορετικότητα, η οποία συμβάλλει στην 
προσαρμογή των συστημάτων υγείας της 
ΕΕ στη διαφορετικότητα·

Or. en

Τροπολογία 245
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αναπτύξουν μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των Ρομά σε υψηλής 
ποιότητας και οικονομικά προσιτή 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες· 
επαναλαμβάνει ότι βασικό στοιχείο στο 
πλαίσιο αυτό είναι η βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας —τόσο 
της φυσικής πρόσβασης όσο και της 
άρσης των άυλων εμποδίων μεταξύ των 
οποίων η προκατάληψη διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 246
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
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σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 247
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9στ. καλεί τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν αμέσως κάθε μορφή 
εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 248
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9στ. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη μη καταγγελία των 
εγκλημάτων μίσους από τα θύματα 
επειδή οι αρχές δεν παρέχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις και δεν κατορθώνουν να 
διερευνήσουν δεόντως και να επιτύχουν 
την καταδίκη των εγκλημάτων μίσους 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 249
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ζ. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση και 
στα δικαιώματα των ατόμων Ρομανί που 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις για 
πολλαπλούς λόγους στην ΕΕ, ιδίως των 
γυναικών, των μετακινούμενων ατόμων 
Ρομανί, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των 
ατόμων με σωματικές και διανοητικές 
αναπηρίες, των θυμάτων κακοποίησης ή 
σύγχρονης δουλείας·

Or. en

Τροπολογία 250
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9η. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα Ρομανί είναι 
δεόντως εγγεγραμμένα στα μητρώα και 
διαθέτουν έγραφα ταυτότητας και 
πιστοποιητικά γεννήσεως και ότι η 
(έγγειος και ακίνητη) περιουσία τους είναι 
δεόντως καταχωρισμένη, με την άρση 
όλων των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 251
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9θ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία και οι 
επιθεωρήσεις τηρούν πραγματικά την 
οικεία νομική υποχρέωση κατάργησης 
του σχολικού διαχωρισμού και επίσης να 
δεσμευτούν για την ετήσια συλλογή και 
δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την 
κατάσταση του σχολικού διαχωρισμού σε 
όλες τις βαθμίδες, μεταξύ άλλων με την 
επιβολή κυρώσεων στους φορείς που δεν 
συμμορφώνονται με τη υποχρέωση αυτή, 
την εξουσιοδότηση και τη διάθεση πόρων 
σε υπουργική επιτροπή εξάλειψης του 
διαχωρισμού με σκοπό τη στήριξη των 
σχολείων που επιθυμούν να εξαλείψουν 
τον διαχωρισμό και την επιβολή 
κυρώσεων σε όσα δεν συμμορφώνονται·

Or. en

Τροπολογία 252
Romeo Franz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ι. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένο μηχανισμό για να 
διασφαλίσουν την αποτροπή των 
διακρίσεων και των καταχρήσεων εις 
βάρος των ατόμων Ρομανί στον τομέα 
της στέγασης και την επιβολή σχετικών 
κυρώσεων και να απαγορεύσουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις αν δεν έχει 
εξασφαλιστεί εναλλακτική στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 253
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, 
ώστε να περάσουμε από την 
πατερναλιστική στη μη πατερναλιστική 
προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 254
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
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Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη 
μη πατερναλιστική προσέγγιση·

Ρομανί στη χάραξη πολιτικής με τη 
διασφάλιση ότι οι Ρομά και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση 
του πλαισίου και τη μετατροπή της 
συμμετοχής των Ρομά σε δεσμευτικό 
κοινό πρότυπο ποιότητας για το 
μελλοντικό πλαίσιο και τις εθνικές 
στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 255
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη 
μη πατερναλιστική προσέγγιση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 256
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη μη 
πατερναλιστική προσέγγιση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, 
λαμβανομένης υπόψη της διάστασης του 
φύλου, ώστε να περάσουμε από την 
πατερναλιστική στη μη πατερναλιστική 
προσέγγιση· τονίζει ότι οι τοπικοί και 
περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς 
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(ΜΚΟ, ακτιβιστές, τοπικοί 
εμπειρογνώμονες, περιφερειακοί 
εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας, 
άτομα που έχουν υποστεί αντιαθιγγανισμό 
κ.λπ.) πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης και άλλων 
δημόσιων πολιτικών για άτομα με 
καταγωγή Ρομανί·

Or. en

Τροπολογία 257
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη μη 
πατερναλιστική προσέγγιση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη μη 
πατερναλιστική προσέγγιση, καθώς και να 
προωθήσουν την εκπαίδευση των 
ψηφοφόρων Ρομά και την προσέλευσή 
τους στις εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 258
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή 
Ρομανί στη χάραξη πολιτικής, ώστε να 
περάσουμε από την πατερναλιστική στη μη 

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τη συμμετοχή των Ρομά στη χάραξη 
πολιτικής, ώστε να περάσουμε από την 
πατερναλιστική στη μη πατερναλιστική 
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πατερναλιστική προσέγγιση· προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 259
Clare Daly, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ειδικού 
κεφαλαίου σχετικά με τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων 
στις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη 
των Ρομά και ότι σε κάθε ενότητα των εν 
λόγω στρατηγικών εφαρμόζονται μέτρα 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
με στόχο την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
διάστασης της ισότητας των φύλων, 
ιδίως στην κατανομή των κονδυλίων, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για 
τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά, τα οποία επιτάσσουν ότι «σε όλες 
τις πολιτικές και δράσεις για την 
προώθηση της ένταξης των Ρομά πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του 
φύλου»· καλεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές αρχές να 
συμπεριλάβουν γυναίκες Ρομά στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 
ΕΣΕΡ· τονίζει την ανάγκη συστηματικής 
συλλογής και τακτικής ανάλυσης 
δεδομένων ανά φύλο και να αναλύονται 
τακτικά και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογούν κατά πόσον οι 
πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές 
βελτιώσεις για τα κορίτσια και τις 
γυναίκες Ρομά, και να αναλάβουν δράση, 
εάν υπάρχει έλλειψη προόδου·
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Or. en

Τροπολογία 260
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τα συστήματα υγείας και 
σχολικής διαμεσολάβησης για Ρομανί σε 
όλες τις κοινότητες Ρομανί και να τα 
καταστήσουν υποχρεωτικά, να 
διασφαλίσουν έναν διαμεσολαβητή για 
κάθε 500 άτομα και να τα εφοδιάσουν με 
κατάλληλο προϋπολογισμό και 
υποστήριξη, με την εξασφάλιση ενός 
περισσότερου κομβικού ρόλου των 
διαμεσολαβητών στη διαδικασία ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 261
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν 
και να δημοσιεύουν, σε διαβούλευση με 
τις σχετικές κοινότητες, δεδομένα 
σχετικά με την ισότητα ανά εθνοτική 
καταγωγή, σε εθελοντική και ανώνυμη 
βάση, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, βάσει του 
αυτοπροσδιορισμού·

Or. en
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Τροπολογία 262
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν 
το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται 
για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
μέτρων για την ένταξη των ατόμων 
καταγωγής Ρομανί και να δηλώσουν το 
διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
βασίζονται αποκλειστικά στη 
χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για να 
βελτιώσουν την κατάσταση των Ρομά· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν το 
επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται 
για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
μέτρων για την ένταξη των ατόμων 
καταγωγής Ρομανί και να δηλώσουν το 
διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 263
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν 
το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται 
για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
μέτρων για την ένταξη των ατόμων 
καταγωγής Ρομανί και να δηλώσουν το 
διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν 
το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται 
για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
μέτρων για την ένταξη των Ρομά και να 
δηλώσουν το διαθέσιμο χρηματικό ποσό 
από τον εθνικό προϋπολογισμό και τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό για τα εν λόγω 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 264
Romeo Franz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τις επενδύσεις για την ενδυνάμωση της 
θέσης και τη συμμετοχή των νέων, των 
γυναικών και των παιδιών Ρομανί (ιδίως 
των μαθητών δημοτικού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες να πηγαίνουν 
στο σχολείο λόγω της επισφαλούς 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
των οικογενειών τους), σε όλους τους 
τομείς του δημόσιου βίου, 
συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της 
στέγασης

Or. en

Τροπολογία 265
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό 
και την ιστορία των Ρομανί στα σχολικά 
προγράμματα διδασκαλίας, στα μουσεία 
και σε άλλες μορφές πολιτιστικής και 
ιστορικής έκφρασης και να αναγνωρίσουν 
τη συμβολή του πολιτισμού των Ρομανί 
ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
συνεκτικά και συνεπή μέτρα, με 
κατάλληλους προϋπολογισμούς, για να 
ενισχύσουν, να στηρίξουν και να 
προωθήσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό 
των Ρομανί, να μελετήσουν και να 
διατηρήσουν την υλική και άυλη 
κληρονομιά του παραδοσιακού 
πολιτισμού των Ρομανί και να 
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αναβιώσουν και να προαγάγουν τις 
παραδοσιακές τέχνες τους·

Or. en

Τροπολογία 266
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν μέτρα για την ενδυνάμωση 
της θέσης των γυναικών, των κοριτσιών 
και των νέων Ρομανί με την εξασφάλιση 
καλύτερων ευκαιριών στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση, προκειμένου να 
στηρίξουν την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού και των δυνατοτήτων τους ως 
ανεξάρτητων, χειραφετημένων ενεργών 
πολιτών με αυτοπεποίθηση· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις πτυχές 
ισότητας του φύλου σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής και σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 267
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν χρηματοδοτικά μέτρα τα 
οποία στοχεύουν τα άτομα που 
χρειάζονται υποστήριξη με τον 
αμεσότερο και αποτελεσματικότερο 
δυνατό τρόπο και τα οποία βασίζονται σε 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
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τυγχάνουν καταχρήσεων· παρακολούθησης και αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 268
Romeo Franz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και εποπτείας, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται δαπανώνται όπως πρέπει και 
δεν τυγχάνουν καταχρήσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν καλύτερες 
μεθοδολογίες ταυτοποίησης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομανί 
και ενισχυμένους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς στις οικείες περιφερειακές 
και τοπικές δομές ανάπτυξης που να 
δίνουν τη δυνατότητα πιο στοχευμένων 
επενδύσεων στις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες Ρομανί και καλύτερης 
ένταξης των κοινοτήτων Ρομά στην 
εκτέλεση των κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 269
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, να λάβουν καλύτερα 
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ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

υπόψη τα ειδικά κριτήρια για τους Ρομά 
και να στοχεύσουν ρητά αλλά όχι 
αποκλειστικά τους Ρομά1α, ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται δαπανώνται σωστά και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

__________________
1α ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η 
χρηματοδοτική στήριξή της για την 
ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε 
σημαντική πρόοδος την τελευταία 
δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
επιτόπιες προσπάθειες», 2016, σ. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 270
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των Ρομά και ΜΚΟ, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται φθάνουν στους Ρομά, 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 271
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων·

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και 
ενισχυμένους μηχανισμούς 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
πολιτικής, καθώς και ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται δαπανώνται όπως πρέπει και 
δεν τυγχάνουν καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 272
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει ότι η πορεία προς την 
επιτυχή ένταξη των παιδιών με καταγωγή 
Ρομανί δεν προϋποθέτει μόνο 
υποχρεωτική (υψηλής ποιότητας και μη 
διαχωρισμένη) σχολική εκπαίδευση αλλά 
και προσχολική εκπαίδευση και ισότιμη 
πρόσβαση σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την 
επαρκή χρηματοδότηση των ΜΚΟ που 
παρέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστηριότητες 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
δημιουργία περιβάλλοντος και συνθηκών 
όπου τα παιδιά από κάθε υπόβαθρο θα 
έχουν ίσες ευκαιρίες· θεωρεί ότι η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών έχει επίσης καθοριστική 
σημασία στο πλαίσιο αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 273
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή, καθώς και τα 
κράτη μέλη να εκτιμήσουν τις συνέπειες 
της πανδημίας COVID-19 στην 
κατάσταση των κοινοτήτων Ρομά και να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα με τη 
χρήση κονδυλίων της ΕΕ για να 
απαντήσουν στις προκλήσεις που έχουν 
προσδιοριστεί· επισημαίνει ότι η νέα 
στρατηγική-πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένη με την παρούσα 
κατάσταση προκειμένου να αποτραπεί η 
αύξηση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού των κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 274
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
επαρκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση 
της γενικής κατάστασης υγείας των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί μέσω 
εκστρατειών για την υγεία και τη 
σεξουαλική αγωγή και εκπαιδευτικών 
εκστρατειών, κινητών μονάδων ελέγχου 
της υγείας σε διαχωρισμένους χώρους, 
πρόληψης, καθώς και μέσω της 
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και των κοινωνικών 
λειτουργών για την αντιμετώπιση των 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 275
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. εφιστά την προσοχή στις 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και 
στα κρούσματα βίας από την αστυνομία 
εις βάρος ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές και να 
αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης 
των αστυνομικών δυνάμεων κατά της 
δυσανάλογης ποινικοποίησης των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί, της 
υπερβολικής αστυνόμευσης (διακρίσεις 
λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού, 
υπερβολικές διαδικασίες ελέγχου στον 
δρόμο, αναίτιες έφοδοι σε καταυλισμούς 
Ρομανί, αυθαίρετη δήμευση και 
καταστροφή περιουσίας, υπερβολική 
χρήση βίας κατά τη σύλληψη, επιθέσεις, 
απειλές, εξευτελιστική μεταχείριση, 
σωματική κακοποίηση και στέρηση 
δικαιωμάτων κατά την ανάκριση και την 
κράτηση από την αστυνομία), της 
ανεπαρκούς αστυνόμευσης σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων που 
διαπράττονται κατά ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί, όπου παρέχεται 
ελάχιστη ή μηδενική συνδρομή, 
προστασία (όπως στις περιπτώσεις 
εμπορίας ή για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας) ή έρευνα στην 
περίπτωση εγκλημάτων που 
καταγγέλλονται από άτομα με καταγωγή 
Ρομανί (ιδιαίτερα εγκλήματα μίσους)· 
καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση 
υποθέσεων όπου εμπλέκεται η αστυνομία 
και ιδίως όταν σημειώνονται πράξεις 
βίας και θηριωδίες· καλεί τα κράτη μέλη 
να προβλέψουν κατάλληλα ένδικα μέσα·
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Or. en

Τροπολογία 276
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα οικεία σχολικά 
προγράμματα διδασκαλίας κατάρτιση για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατική αγωγή του πολίτη, καθώς 
και ιστορία των Ρομανί, να σχεδιάσουν 
εκστρατείες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης για τον 
αντιαθιγγανισμό και να διασφαλίσουν την 
επαρκή εκπροσώπηση των Ρομά στα 
δημόσια μέσα ενημέρωσης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί διαρθρωτικά ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας και να 
προωθηθεί η διαπολιτισμική κατανόηση, 
να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και η 
υποσυνείδητη συναίνεση της κοινωνίας 
για αποκλεισμό των Ρομά και να 
ενισχυθούν η γνώση των δικαιωμάτων 
και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 277
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν τους Ρομά από απειλές 
ακροδεξιών ομάδων, να διερευνήσουν 
περιπτώσεις αστυνομικής βίας και να 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των Ρομά 
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στην επιβολή του νόμου και στις δυνάμεις 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 278
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε προγράμματα ψηφιακού 
γραμματισμού που μπορούν να στηρίξουν 
τα παιδιά Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 279
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
στοχεύσουν ειδικά τον περιορισμό του 
δυσανάλογου αντικτύπου της πανδημίας 
Covid-19 στα άτομα Ρομανί τα οποία 
μετατράπηκαν σε εντεινόμενο βαθμό σε 
εξιλαστήρια θύματα και αντιμετώπισαν 
ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων, και από 
πολιτικούς·

Or. en

Τροπολογία 280
Klára Dobrev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12στ. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν 
το άρθρο 31 του αναθεωρημένου 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη το οποίο 
αφορά το δικαίωμα στη στέγαση και να 
ενισχύσουν τις επενδύσεις στην 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί η 
υπερβολική επιβάρυνση των δαπανών 
στέγασης, ιδίως για τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 281
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ζ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις δηλώσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σύμφωνα με τις οποίες το 
φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο 
διαδίκτυο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση 
και δράση με σκοπό τη θέσπιση 
ρυθμίσεων και την εύρεση νέων τρόπων 
καταπολέμησης της ρητορικής αυτού του 
είδους, όπως εναλλακτικό αφήγημα και 
τεχνολογίες επαλήθευσης των γεγονότων· 
εκφράζει την υποστήριξή του προς τον 
κώδικα δεοντολογίας με τις εταιρείες ΤΠ 
και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να συνεργαστούν στενά με τις 
εταιρείες ΤΠ για να αποτρέψουν την 
παρουσία παράνομου περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, όπως υποκίνηση μίσους·

Or. en
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Τροπολογία 282
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12η. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα (2000/43/ΕΚ) και της απόφασης-
πλαισίου για τον ρατσισμό και την 
ξενοφοβία προκειμένου να 
καταπολεμήσουν τον συνεχιζόμενο 
αντιαθιγγανισμό·

Or. en

Τροπολογία 283
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12θ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των 
Ρομά στη δικαιοσύνη και την ισότητα 
έναντι του νόμου και να καταπολεμήσουν 
αποτελεσματικά τον συστηματικό 
αντιαθιγγανισμό ο οποίος εκφράζεται με 
τη μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης και 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους από 
αστυνομικούς, όπως βίαιες έφοδοι που 
καταλήγουν σε τραυματισμούς και 
καταστροφές περιουσίας, σοβαρή 
κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της 
κράτησης και μη προσαγωγή των 
δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων που 
διαπράττονται από αστυνομικούς·

Or. en
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Τροπολογία 284
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ι. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 285
Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ια. καταδικάζει τα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους 
λόγω αντιαθιγγανισμού· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη μη 
καταγγελία των εγκλημάτων μίσους από 
τα θύματα επειδή οι αρχές δεν παρέχουν 
επαρκείς διασφαλίσεις, δεν διερευνούν 
δεόντως και δεν επιτυγχάνουν την 
καταδίκη των εγκλημάτων μίσους στα 
κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 286
Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει το σημαντικό έργο 
της ομάδας «Ρομά και Πλανόβιοι» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, που συμβάλλει 
στην προώθηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων των Ρομά και των 
Πλανόβιων στα κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμμετέχοντας, μαζί με τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών, στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της νομοθεσίας, πολιτικών, 
προγραμμάτων και μέτρων, με σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, 
της πολυμορφίας και της κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά·

Or. fr


