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Amendement 1
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, het 
Europees Sociaal Handvest, het 
Kaderverdrag inzake de bescherming van 
nationale minderheden en de verslagen en 
aanbevelingen van de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
de Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie (ECRI) en andere 
mechanismen van de Raad van Europa,

Or. en

Amendement 2
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens en de 
VN-verdragen over de mensenrechten, 
met name het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, 
het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie, het Verdrag 
betreffende afschaffing van alle vormen 
van discriminatie van de vrouw en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind,

Or. en
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Amendement 3
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Or. en

Amendement 4
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep,

Or. en

Amendement 5
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ 
van de Raad van 28 november 2008 
betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht,
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Or. en

Amendement 6
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen van het 
Europees Parlement van 2010 over de 
EU-strategie voor de integratie van de 
Roma en het verslag van 2013 over 
genderaspecten van het Europees kader 
van nationale strategieën voor de 
integratie van Roma,

Or. en

Amendement 7
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming (richtlijn inzake 
rassengelijkheid) en Kaderbesluit 
2008/913/JBZ van de Raad betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en 
uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht,

Or. en

Amendement 8
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 25 oktober 2018 
over de opkomst van neofascistisch 
geweld in Europa (2018/2869(RSP)),

Or. en

Amendement 9
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 februari 
2018 over de bestrijding van discriminatie 
ten aanzien van minderheden in de EU-
lidstaten,

Or. en

Amendement 10
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité over de 
situatie van Romavrouwen (SOC/585-
EESC-2018);

Or. en
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Amendement 11
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 13 november 
2018 over minimumnormen voor 
minderheden in de EU (2018/2036(INI)),

Or. en

Amendement 12
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 13 maart 2018 
over achterstandsregio’s in de EU 
(2017/2208(INI)),

Or. en

Amendement 13
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien beginsel nr. 16 van de 
Europese Pijler van sociale rechten, 
waarin het recht op tijdige toegang tot 
betaalbare, preventieve en curatieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit 
wordt benadrukt,
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien algemene aanbeveling 
nr. 13 van de Europese Commissie tegen 
Racisme en Intolerantie (ECRI),

Or. en

Amendement 15
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien beginsel nr. 19 van de 
Europese Pijler van sociale rechten, dat 
luidt “mensen in nood moeten toegang 
krijgen tot degelijke sociale huisvesting of 
hulp bij huisvesting”,

Or. en

Amendement 16
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de VN-agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling,
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Or. en

Amendement 17
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Or. en

Amendement 18
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep,

Or. en

Amendement 19
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ 
van de Raad van 28 november 2008 
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betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
strafrecht,

Or. en

Amendement 20
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 10 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EG) 
nr. 1367/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 
2006 betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
op de communautaire instellingen en 
organen,

Or. en

Amendement 21
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de relevante verslagen en 
aanbevelingen van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld die mensen 
met een Romani-achtergrond 
vertegenwoordigen, niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en 
onderzoeksinstanties,

– gezien de relevante verslagen en 
aanbevelingen van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld die Roma 
vertegenwoordigen, niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en 
onderzoeksinstanties,

Or. en
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Amendement 22
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de inbreukprocedures 
getiteld “Niet-naleving van 
Richtlijn 2000/43/EG inzake 
rassengelijkheid - Discriminatie van 
Roma-kinderen in het onderwijs” 
(inbreukprocedures nrs. 20142174, 
20152025 en 20152206),

Or. en

Amendement 23
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese 
burgerinitiatieven inzake het “Minority 
SafePack” en inzake “Cohesiebeleid voor 
de gelijkheid van de regio’s en de 
duurzaamheid van de regionale 
culturen”,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien algemene aanbeveling 
nr. 13 van de Europese Commissie tegen 
Racisme en Intolerantie (ECRI),

Or. en

Amendement 25
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Verklaring van Poznan 
van de Westelijke Balkanpartners inzake 
de integratie van Roma binnen het 
uitbreidingsproces van de EU,

Or. en

Amendement 26
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de armoedekaart van de 
Wereldbank van 2016, waarop de meest 
achtergestelde regio’s van Europa 
duidelijk zichtbaar zijn,

Or. en

Amendement 27
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Fabienne Keller
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Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de meeste 
mensen met een Romani-achtergrond in 
alle aspecten van het leven hun 
fundamentele mensenrechten ontzegd 
wordt;

Or. en

Amendement 28
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond 
in Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de Roma* in Europa zowel in plattelands- 
als in stedelijke gebieden onder 
erbarmelijke omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

*Wij zouden in de volledige tekst de 
zinsnede “mensen met een Romani-
achtergrond” willen vervangen door 
“Roma”, omdat dit iets is dat gebaseerd is 
op zelfidentificatie en niet duidelijk is wie 
wordt beschouwd als persoon met een 
Romani-achtergrond. Daarom stellen wij 
voor om de term Roma te gebruiken, net 
zoals in andere EU-documenten en -
regelgeving en in documenten van andere 
internationale organisaties zoals de Raad 
van Europa. In het Hongaarse recht 
wordt niet verwezen naar iemands 
“achtergrond”, maar wordt de term Roma 
gebruikt. Volgens het Hongaarse recht is 
al dan niet tot een nationaliteit – zoals 
Roma – behoren gebaseerd op 
zelfidentificatie. De term “Roma” wordt – 
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net als in andere beleidsdocumenten van 
het Europees Parlement en de Europese 
Raad – gebruikt als een overkoepelende 
term voor al dan niet sedentair levende 
groepen mensen met min of meer 
vergelijkbare culturele kenmerken, zoals 
de Sinti, travellers, Kalé en gens du 
voyage.

__________________ __________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 29
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond 
in Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Roma-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

__________________ __________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 30
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

A. overwegende dat Roma en Sinti 
samen de grootste etnische minderheid in 
Europa vormen; aangezien een aanzienlijk 
deel van de mensen met een Romani-
achtergrond in Europa zowel in 
plattelands- als in stedelijke gebieden 
onder bijzonder precaire omstandigheden 
leeft en hun sociaaleconomische situatie 
ook erg slecht is25;

__________________ __________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 31
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is; overwegende dat zo’n 80 % van de 
Roma in negen EU-lidstaten met de 
grootste Romabevolking onder de 
armoedegrens van hun land leven; 
overwegende dat een op drie Roma in een 
huishouden zonder stromend water leeft, 
dat een op drie in een huishouden leeft 
waar iemand minstens één keer in de 
afgelopen maand met honger naar bed is 
gegaan en dat 50 % van de Roma in de 
leeftijd van 6 tot 24 jaar niet naar school 
gaat25;
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__________________ __________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 32
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is; overwegende dat in 2016 zo’n 80 % 
van de mensen met een Romani-
achtergrond onder de armoedegrens van 
zijn land leeft25;

__________________ __________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 33
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden onder erbarmelijke 

A. aangezien een aanzienlijk deel van 
de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in 
stedelijke gebieden vrijwillig onder 
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omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is25;

erbarmelijke omstandigheden leeft en hun 
sociaaleconomische situatie ook erg slecht 
is omdat zij weigeren de maatregelen van 
de lidstaten in acht te nemen om volledig 
te integreren in de samenleving;

__________________
25 FRA, Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie, 
Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

Or. en

Amendement 34
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens bepaalde 
bevindingen inzake Roma uit de FRA-
enquête EU-MIDIS II, zo’n 80 % van de 
Romarespondenten onder de 
armoederisicodrempel van zijn land leeft; 
overwegende dat een op de drie Roma in 
een huishouden zonder kraanwater leeft 
en een op de tien in een huishouden 
zonder elektriciteit; overwegende dat een 
op de drie Romakinderen in een 
huishouden leeft waar iemand minstens 
één keer in de afgelopen maand met 
honger naar bed is gegaan; overwegende 
dat 63 % van de jonge Roma (16-24 jaar 
oud) geen onderwijs of opleiding volgt en 
geen baan heeft; overwegende dat slechts 
een op de twee Romakinderen naar de 
kleuterklas gaat en een heel beperkt deel 
van de kinderen naar school blijft gaan 
na de schoolplichtige leeftijd, en dat 50 % 
van de Roma in de leeftijd van 6 tot 24 
niet naar school gaat;

Or. en



PE653.790v01-00 18/163 AM\1207504NL.docx

NL

Amendement 35
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat armoede zowel 
een resultaat van als een factor in 
uitsluiting op het gebied van onderwijs, 
werkgelegenheid, gezondheid en 
huisvesting is; overwegende dat een van 
de kerndoelstellingen van de EU 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei is 20 miljoen mensen, 
waaronder mensen met een Romani-
achtergrond, een uitweg te bieden uit het 
risico op armoede;

Or. en

Amendement 36
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een aanzienlijk 
deel van de mensen met een Roma-
achtergrond grootschalige criminele 
netwerken heeft kunnen opzetten in 
meerdere lidstaten, die grote opbrengsten 
uit illegale activiteiten als 
kredietverlening, drugs, prostitutie en 
illegaal afval opleveren;

Or. en

Amendement 37
Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat institutionele 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond bestaat, in alle 
aspecten van het leven, waaronder 
huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg 
en werkgelegenheid; overwegende dat zij 
vaak met uitdagingen worden 
geconfronteerd bij de toegang tot sociale, 
arbeids- en gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 38
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat een groot aantal 
Roma nog steeds in informele, 
onhygiënische en onregelmatige 
nederzettingen leeft, in erbarmelijke 
leefomstandigheden; overwegende dat 
velen van hen niet over 
identificatiedocumenten beschikken en 
geen ziektekostenverzekering hebben; 
overwegende dat velen te kampen hebben 
met extreem hoge percentages van 
analfabetisme en vroegtijdig 
schoolverlaten;

Or. en

Amendement 39
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat Roma worden 
geconfronteerd met discriminatie bij 
werkgelegenheidsinitiatieven zoals de 
Jeugdgarantie; overwegende dat openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening vaak 
niet over de capaciteit beschikken om 
Roma te bereiken, of indirect 
discriminerende praktijken toepassen;

Or. en

Amendement 40
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat recent onderzoek 
een verband lijkt aan te geven tussen 
nederzettingen van Romanimensen en 
misdaadpercentages;

Or. en

Amendement 41
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat volgens de 
EU-MIDIS II-enquête de percentages 
voor betaald werk voor Roma in de leeftijd 
van 20-64 jaar met 43 % ver onder het 
EU-gemiddelde van 70 % lag in 2015, 
overwegende dat de situatie van jongeren 
aanmerkelijk slechter is, aangezien 63 % 
van de Roma in de leeftijd van 16-24 jaar 
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geen onderwijs of opleiding volgt en geen 
baan heeft, in vergelijking met het EU-
gemiddelde van 12 %, overwegende dat de 
cijfers een duidelijke genderkloof laten 
zien, met 72 % van de jonge 
Romavrouwen die geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft, in 
vergelijking met 55 % van de jonge 
Romamannen;

Or. en

Amendement 42
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat in een 
Italiaans politieonderzoek uit 2015 werd 
geraamd dat een in Rome gevestigde 
bende best wel eens meer dan 1 000 leden 
zou kunnen tellen, verspreid over 43 
families met een Roma-achtergrond, 
terwijl het misdaadimperium 90 miljoen 
EUR waard zou zijn;

Or. en

Amendement 43
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat 
soortgelijke onderzoeken hebben 
plaatsgevonden in andere lidstaten;

Or. en
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Amendement 44
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat de 
misdaadstatistieken in sommige landen 
een patroon aan het licht hebben gebracht 
waarbij Roma oververtegenwoordigd zijn 
in bepaalde soorten misdrijven, in het 
bijzonder kruimeldiefstal;

Or. en

Amendement 45
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat meerdere 
plaatselijke overheden aanzienlijke 
publieke financiële middelen investeren in 
het verbeteren van de huisvestings- en 
leefomstandigheden van mensen met een 
Roma-achtergrond;

Or. en

Amendement 46
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds Schrappen
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sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

Or. en

Amendement 47
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van sommige vormen van 
zigeunerhaat in de Europese maatschappij;

Or. en

Amendement 48
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat er geregeld 
uitingen van zigeunerhaat zijn in de 
Europese maatschappij;

Or. fr

Amendement 49
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat persistente en 
structurele zigeunerhaat alomtegenwoordig 
blijft in de EU, waar Roma op gebieden 
zoals huisvesting, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en onderwijs te maken 
krijgen met structurele zigeunerhaat en 
aanhoudende sociaaleconomische 
ongelijkheid; overwegende dat de Roma 
steeds meer te maken krijgen met 
haatzaaiende uitlatingen in het openbaar, 
op sociale media en door prominente 
personen en politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
het gebied van huisvesting en op school;

Or. en

Amendement 50
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt; overwegende dat 
mensen met een Romani-achtergrond met 
structurele zigeunerhaat te maken krijgen 
op gebieden zoals huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en 
onderwijs; overwegende dat mensen met 
een Romani-achtergrond steeds meer te 
maken krijgen met haatzaaiende 
uitlatingen in het openbaar, op sociale 
media en door politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
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het gebied van huisvesting en op school; 
overwegende dat racisme tegen mensen 
met een Romani-achtergrond tot geweld 
en moorden1 bis heeft geleid; overwegende 
dat door haat ingegeven intimidatie en 
haatmisdrijven tegen mensen met een 
Romani-achtergrond vaak blijven 
voorkomen en dat het merendeel van de 
door haat ingegeven incidenten niet wordt 
gemeld1 ter; overwegende dat mensen met 
een Romani-achtergrond worden 
geconfronteerd met structurele 
discriminatie, die wordt erkend als grote 
belemmering voor het verwezenlijken van 
hun potentieel als EU-burger en het ten 
volle genieten van de grondrechten, 
sociale inclusie en gelijkheid; 
__________________
1 bis European Roma Rights Center; Roma 
child Shot Dead in Bulgaria.
1 ter Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, Enquête 2019 over Roma 
en Travellers, geselecteerde 
kernresultaten (concept; publicatie 
verwacht in juli 2020). 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van diepgewortelde, persistente, 
structurele en vaak institutionele en 
gouvernementele zigeunerhaat op alle 
niveaus van de Europese maatschappij en 
dat deze dagelijks tot uiting komt;

Or. en
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Amendement 52
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt;

B. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van persistente en structurele 
zigeunerhaat op alle niveaus van de 
Europese maatschappij en dat deze 
dagelijks tot uiting komt; overwegende dat 
er specifieke maatregelen nodig zijn om 
dit fenomeen te bestrijden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat zigeunerhaat 
heeft geleid tot onaanvaardbare niveaus 
van ongelijkheid voor mensen met een 
Romani-achtergrond op het gebied van 
huisvesting, onderwijs, 
gezondheidstoestand en situatie in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt, die 
hun uitsluiting en het racisme tegen hen 
vaak in de hand werken, en overwegende 
dat de lidstaten geen vastberadenheid 
hebben getoond om de vicieuze cirkel van 
zigeunerhaat te doorbreken, gelijkheid en 
non-discriminatie te waarborgen voor 
hun burgers met een Romani-achtergrond 
en het volledige genot van hun 
fundamentele mensenrechten te 
garanderen;
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Or. en

Amendement 54
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat slechts 21 % van 
Romavrouwen en 25 % van Romamannen 
in de leeftijd van 16-24 jaar secundair 
onderwijs (ISCED3) of hoger heeft 
voltooid; overwegende dat bijna 70 % van 
de Romajongeren in de leeftijd van 18-24 
jaar het onderwijs of hun opleiding 
voortijdig hebben verlaten; overwegende 
dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt 
bij het beëindigen van discriminatie in het 
onderwijs en systemische segregatie in het 
kader van de inbreukprocedures tegen 
meerdere lidstaten;

Or. en

Amendement 55
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 43 % van de 
Romanimannen en 22 % van de 
Romanivrouwen een vorm van betaald 
werk heeft1 bis; overwegende dat 63 % van 
de jonge Romani (16-24 jaar oud) geen 
onderwijs of opleiding volgt en geen baan 
heeft (NEET)1 ter; overwegende dat in het 
totaal 72 % van de Romanivrouwen in de 
leeftijd van 16 tot 24 jaar geen onderwijs 
of opleiding volgt en geen baan heeft, in 
vergelijking met 55 % van de jonge 
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Romanimannen1 quater;
__________________
1 bis FRA, Tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en 
discriminatie, Roma – Geselecteerde 
resultaten, 2016. 
1 ter Verslag over nationale strategieën 
voor integratie van de Roma: 
belangrijkste conclusies, Europese 
Commissie, 2019, blz. 4.
1 quater Tweede enquête van de Europese 
Unie naar minderheden en discriminatie 
– Romavrouwen in negen EU-lidstaten, 
2019.

Or. en

Amendement 56
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat hoewel het 
hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten is om de situatie van de Roma 
te verbeteren, de Europese Unie de nodige 
stimulans, structuur en coördinatie kan 
bieden om af te stappen van de 
institutionele en politieke traagheid die de 
verbetering van de situatie van de Roma 
in de lidstaten vaak in de weg staat;

Or. en

Amendement 57
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de misdiagnose 
dat Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds 
een veelvoorkomende discriminerende 
praktijk is die ertoe leidt dat een 
onevenredig aantal Romakinderen naar 
“speciale” scholen gaat, waardoor zij 
worden gescheiden van het reguliere 
onderwijs en vaak slechter onderwijs 
krijgen;

Or. en

Amendement 58
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat slachtoffers van 
politiegeweld door een disfunctionerende 
rechtsstaat in sommige lidstaten geen 
bescherming genieten of toegang hebben 
tot de rechter, en daarentegen worden 
vervolgd door de overheid;

Or. en

Amendement 59
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond nog steeds het 
slachtoffer zijn van haatzaaiende 
uitlatingen en discriminatie;
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Or. en

Amendement 60
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de opzet van de 
eerste Europese Romastrategie een 
enorme verwezenlijking was, aangezien de 
noodzaak om de situatie van de Roma te 
verbeteren daarmee op de Europese 
beleidsagenda werd geplaatst en essentiële 
institutionele structuren en netwerken 
werden opgericht en de lidstaten onder 
druk werden gezet om nationale 
strategieën te ontwikkelen om hun 
tekortkomingen weg te werken;

Or. en

Amendement 61
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat in 2019 68 % van 
de Romanikinderen het onderwijs 
voortijdig verlieten; overwegende dat 
slechts 18 % van de Romanikinderen 
doorstroomde naar hogere 
onderwijsniveaus en het 
verzuimpercentage en het percentage 
vroege schoolverlating voor 
Romanileerlingen aanzienlijk hoger 
waren dan voor andere categorieën 
leerlingen1 bis;
__________________
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1 bis Verslag over nationale strategieën 
voor integratie van de Roma: 
belangrijkste conclusies, Europese 
Commissie, september 2019.

Or. en

Amendement 62
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat er geen 
juridische of politieke maatregelen zijn 
getroffen tegen lidstaten om een einde te 
maken aan segregatie op het gebied van 
huisvesting en aan gedwongen 
uitzettingen en om de toegang tot 
kwaliteitsvolle huisvesting te verzekeren;

Or. en

Amendement 63
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de 
levensverwachting en gezondheidsstatus 
van Romaminderheden in alle Europese 
landen aanzienlijk lager blijft dan bij niet-
Roma1 bis;
__________________
1 bis Closing the life expectancy gap of 
Roma in Europe, 2018, studie, epha, 
12/2018.

Or. en
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Amendement 64
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat slechts 21 % van 
Romavrouwen en 25 % van Romamannen 
in de leeftijd van 16-24 jaar secundair 
onderwijs (ISCED3) of hoger heeft 
voltooid;

Or. en

Amendement 65
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat een derde 
van de Romanihuishoudens geen 
kraanwater heeft, iets meer dan de helft 
over een doorspoeltoilet of douche 
binnenshuis beschikt en 78 % van de 
Roma in overvolle woningen woont1 bis; 
overwegende dat 43 % van de mensen met 
een Romani-achtergrond worden 
gediscrimineerd wanneer zij woonruimte 
proberen te huren of kopen en niet 
voldoende op de hoogte zijn van hun 
rechten op het gebied van gelijkheid1 ter; 
overwegende dat het proces van 
eigendomsregistratie in de meeste 
Europese landen eeuwen geleden werd 
verduidelijkt in het kader van het “sociaal 
contract”, maar dat de eigendommen van 
Romani in de meeste landen nog steeds 
niet geregistreerd zijn, waardoor zij 
kwetsbaar zijn voor misbruik, zoals 
gedwongen uitzettingen;
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__________________
1 bis Roma inclusion measures reported 
under the EU Framework for NRIS, 
Europese Commissie, 2019, blz.18.
1 ter Verslag over nationale strategieën 
voor integratie van de Roma: 
belangrijkste conclusies, Europese 
Commissie, 2019, blz. 6. 

Or. en

Amendement 66
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de 
afgelopen jaren belangrijke ervaring en 
kennis zijn opgedaan met betrekking tot 
de uitvoering van nationale 
Romastrategieën, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het feit dat deze strategieën 
sterker moeten worden ingebed in het 
nationale, regionale en lokale sectorale 
beleid en dat de EU-financiering 
efficiënter moet worden gebruikt, in het 
bijzonder voor integratieprojecten voor 
integratie op de lange termijn; 
overwegende dat alle lessen die zijn 
geleerd moeten worden weerspiegeld in 
het nieuwe “EU-initiatief inzake 
gelijkheid en inclusie van Roma tot 2030” 
dat door de Commissie zal worden 
voorgesteld;

Or. en

Amendement 67
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat 43 % van 
de Romamannen en 22 % van de 
Romavrouwen een vorm van betaald werk 
heeft1 bis; overwegende dat 63 % van de 
jonge Roma (16-24 jaar oud) geen 
onderwijs of opleiding volgt en geen baan 
heeft (NEET)1 ter; overwegende dat in het 
totaal 72 % van de Romavrouwen in de 
leeftijd van 16 tot 24 jaar geen onderwijs 
of opleiding volgt en geen baan heeft, in 
vergelijking met 55 % van de jonge 
Romamannen1 quater; overwegende dat het 
groeiende aandeel Roma-NEET’s een 
punt was waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 
20111 quinquies;
__________________
1 bis EU FRA2016 Tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en 
discriminatie: Roma.
1 ter Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma – 2019, blz. 4.
1 quater EU FRA2019 Enquête naar 
Romavrouwen.
1 quinquies Roma inclusion measures 
reported under the EU framework for 
NRIS, blz. 18.

Or. en

Amendement 68
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat 
zigeunerhaat in de huidige 
financieringsinstrumenten van de EU om 
de sociaaleconomische uitdagingen van 
de Roma aan te pakken niet als specifiek 
fenomeen wordt benaderd; overwegende 
dat zigeunerhaat met de bestaande 
antidiscriminatiewetgeving onvoldoende 
kan worden bestreden;1 bis

__________________
1 bis Open Society Foundations, Post 2020 
EU Roma Strategy: the way forward, 
2019.

Or. en

Amendement 69
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de Roma 
steeds meer te maken krijgen met 
haatzaaiende uitlatingen in het openbaar, 
op sociale media en door prominente 
personen en politici, met politiegeweld 
waaronder collectieve bestraffing en 
etnisch profileren en met segregatie op 
het gebied van huisvesting en op school;

Or. en

Amendement 70
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat met name 
Romanivrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd 
en vaak te maken krijgen met ernstige 
vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie in 
het kader van reproductieve 
gezondheidszorgdiensten, in Bulgarije1 bis; 
overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond ook te maken 
krijgen met etnische segregatie in 
kraamklinieken, en in aparte kamers met 
aparte badkamers en aparte eetruimten 
worden geplaatst1 ter; overwegende dat 
Romanivrouwen in sommige lidstaten, 
zoals Slowakije en Tsjechië, stelselmatig 
aan praktijken zoals gedwongen en 
dwangsterilisatie worden onderworpen, en 
geen passende schadeloosstelling, 
waaronder compensatie, kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende schendingen 
van hun mensenrechten1 quater;
__________________
1 bis Commissaris voor mensenrechten van 
de Raad van Europa, de Europese 
Commissie tegen Racisme en Intolerantie, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe, 2017, 
blz. 42-44. 
1 ter European Roma Rights Centre v. 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017, Raad van 
Europa, 2018.
1 quater Comité inzake economische, sociale 
en culturele rechten, slotopmerkingen: 
Slowakije, 2019. Commissie inzake 
eliminatie van alle vormen van 
rassendiscriminatie, slotopmerkingen: 
Tsjechië, 2019.

Or. en
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Amendement 71
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
vaststelling van de Europese Pijler van 
sociale rechten de aandacht heeft 
gevestigd op het grondrecht van elkeen 
om te werken en op de versterking van de 
sociale rechten, hetgeen positieve 
gevolgen heeft gehad voor de levens van 
mensen in gemarginaliseerde groepen, 
zoals de Roma;

Or. en

Amendement 72
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat de 
levensverwachting bij geboorte in de EU 
76 jaar bedraagt voor mannen en 82 jaar 
voor vrouwen, terwijl dat voor mensen 
met een Romani-achtergrond 10 jaar 
minder zou zijn; overwegende dat er 
aanwijzingen zijn dat het 
kindersterftecijfer, dat in de EU 4,3 per 
duizend levendgeborenen bedraagt, in 
Romagemeenschappen veel hoger is1 bis;
__________________
1 bis Kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma voor de 
periode tot 2020, Europese 
uitvoeringsbeoordeling, 2020, blz. 19. 

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

Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B sexies. overwegende dat een derde 
van de Romahuishoudens geen 
kraanwater heeft, iets meer dan de helft 
over een doorspoeltoilet of douche 
binnenshuis beschikt en 78 % van de 
Roma in overvolle woningen woont1 bis;
__________________
1 bis Europese Commissie, 2019 Verslag 
over nationale strategieën voor integratie 
van de Roma: belangrijkste conclusies, 
blz. 6.

Or. en

Amendement 74
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B septies. overwegende dat 61 % van 
de EU-burgers van mening is dat 
discriminatie tegen de Romani in hun 
land wijdverbreid is1 bis; overwegende dat 
56 % van de Duitsers het niet leuk zou 
vinden om een Romanibuur te hebben1 ter; 
overwegende dat gemiddeld 46 % van de 
in 2011 door het FRA ondervraagde 
Romani meldde het slachtoffer te zijn 
geweest van discriminatie vanwege hun 
Romani-etniciteit, variërend van ongeveer 
60 % in Italië, Tsjechië en Polen tot 
ongeveer 30 % in Roemenië, Bulgarije en 
Spanje1 quater;
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__________________
1 bis Speciale Eurobarometerenquête 493, 
“Discriminatie in de Europese Unie”, 
veldwerk, mei 2019.
1 ter Studie van Leipzig naar autoritarisme: 
bijna een op drie Duitsers steunt xenofobe 
opvattingen, 2018.
1 quater Kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma voor de 
periode tot 2020, Europese 
uitvoeringsbeoordeling, 2020, blz. 19.

Or. en

Amendement 75
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B septies. overwegende dat 43 % van 
de Roma worden gediscrimineerd 
wanneer zij woonruimte proberen te 
huren of kopen en niet voldoende op de 
hoogte zijn van hun rechten op het gebied 
van gelijkheid1 bis;
__________________
1 bis Europese Commissie, 2019 Verslag 
over nationale strategieën voor integratie 
van de Roma: belangrijkste conclusies, 
blz. 6.

Or. en

Amendement 76
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging B octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B octies. overwegende dat 
ecologische onrechtvaardigheden vaak 
verband houden met gezondheidsrisico’s 
en nadelige gevolgen voor mensen met 
een Romani-achtergrond en overwegende 
dat zij onevenredig worden getroffen door 
ecologische lasten, minder toegang 
hebben tot ecologische hulpbronnen en 
diensten en worden gediscrimineerd in 
hun recht op informatie, participatie in de 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
in milieuaangelegenheden;

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B octies. overwegende dat het 
toegenomen gebruik van nieuwe 
technologie door staten, zoals preventief 
toezicht en het gebruik van 
gezichtsherkenning, een aantal risico’s 
met zich meebrengt voor de Roma in 
Europa;

Or. en

Amendement 78
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B nonies. overwegende dat 
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ecologische onrechtvaardigheden vaak 
verband houden met gezondheidsrisico’s 
en nadelige gevolgen voor Roma en 
overwegende dat Roma onevenredig 
worden getroffen door ecologische lasten, 
minder toegang hebben tot ecologische 
hulpbronnen en diensten en worden 
gediscrimineerd in hun recht op 
informatie, participatie in de 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
in milieuaangelegenheden;

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B decies. overwegende dat 
Romavrouwen, Roma-LGBTI en 
Romamensen met een handicap worden 
geconfronteerd met intersectionele 
discriminatie, die de effecten van 
discriminatie op hun leven aanscherpt;

Or. en

Amendement 80
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B undecies. overwegende dat met name 
Romavrouwen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten worden geconfronteerd 
en vaak te maken krijgen met ernstige 
vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en raciale intimidatie in 
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het kader van reproductieve 
gezondheidszorgdiensten, zoals we weten 
uit Bulgarije1 bis; overwegende dat Roma 
in die lidstaat ook te maken krijgen met 
etnische segregatie in kraamklinieken, en 
in aparte kamers met aparte badkamers 
en aparte eetruimten worden geplaatst1 ter; 
overwegende dat Roma in sommige 
lidstaten, zoals Slowakije en Tsjechië, 
stelselmatig aan praktijken zoals 
gedwongen en dwangsterilisatie worden 
onderworpen, en geen passende 
schadeloosstelling, waaronder 
compensatie, hebben kunnen krijgen voor 
de daaruit resulterende schendingen van 
hun mensenrechten1 quater;
__________________
1 bis Zie onder meer: Commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe, 42-43, 44 
(2017).
1 ter European Roma Rights Centre v. 
Bulgarije, klacht nr. 151/2017, Eur. 
Comm. Soc. R.(2018). 
1 quater Zie onder meer: Comité inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
slotopmerkingen: Slowakije, punten 44-
45, E/C.12/SVK/CO/3 (2019).

Or. en

Amendement 81
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet 
worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en 

Schrappen
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kwalitatieve gegevens en van een 
wetgevingshandeling die een bindend 
karakter heeft voor de Europese Unie en 
haar lidstaten, noodzakelijk is en dat de 
Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

Or. en

Amendement 82
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet 
worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en van een 
wetgevingshandeling die een bindend 
karakter heeft voor de Europese Unie en 
haar lidstaten, noodzakelijk is en dat de 
Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en 
van een wetgevingshandeling die een 

C. overwegende dat een aanbeveling 
van de Raad voor de gelijkheid en inclusie 
van mensen met een Romani-achtergrond, 
die moet worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens, in de jaarlijkse 
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bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

partnerschapsovereenkomsten en in de 
operationele programma’s moet worden 
voorgesteld, met duidelijke doelstellingen, 
streefcijfers en minima, en overwegende 
dat de instellingen de 
verantwoordingsplicht en transparantie 
niet kunnen garanderen zonder duidelijke 
verslaglegging en coördinerende 
structuren;

Or. en

Amendement 84
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet 
worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens en van een wetgevingshandeling 
die een bindend karakter heeft voor de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
noodzakelijk is en dat de Commissie deze 
derhalve moet voorstellen;

C. overwegende dat een EU-initiatief 
inzake de gelijkheid en inclusie van Roma, 
die moet worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens en landspecifieke indicatoren, 
noodzakelijk is en dat de Commissie deze 
derhalve moet voorstellen;

Or. en

Amendement 85
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet 
worden opgesteld op basis van 

C. overwegende dat een strategisch 
EU-kader voor gelijkheid en sociale en 
economische rechtvaardigheid voor Roma 
en ter bestrijding van zigeunerhaat, dat 
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realistischere kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens en van een wetgevingshandeling 
die een bindend karakter heeft voor de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
noodzakelijk is en dat de Commissie deze 
derhalve moet voorstellen;

moet worden opgesteld op basis van 
realistischere kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens en van een wetgevingshandeling 
die een bindend karakter heeft voor de 
Europese Unie en haar lidstaten, 
noodzakelijk is en dat de Commissie dit 
derhalve moet voorstellen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en 
van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

C. overwegende dat een strategisch 
EU-kader voor de periode na 2020 voor de 
gelijkheid en inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en 
van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

Or. en

Amendement 87
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
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kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en 
van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
verzameld met de steun van 
maatschappelijke organisaties uit de 
Romanigemeenschap en van een 
wetgevingshandeling die een bindend 
karakter heeft voor de Europese Unie en 
haar lidstaten, noodzakelijk is en dat de 
Commissie deze derhalve zou kunnen 
voorstellen;

Or. en

Amendement 88
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en 
van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

C. overwegende dat een richtlijn voor 
de gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond, die moet worden 
opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, die 
specifiek zijn uitgesplitst voor Roma, en 
van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese 
Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en 
dat de Commissie deze derhalve moet 
voorstellen;

Or. en

Amendement 89
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Roma deel 
uitmaken van de Europese cultuur en 
waarden en dat zij een bijdrage hebben 
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geleverd aan de culturele rijkdom, 
verscheidenheid, economie en 
gemeenschappelijke geschiedenis van de 
EU;

Or. en

Amendement 90
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat 
alle toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat alle 

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat er 
efficiëntere en sterkere bewakings- en 
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toegewezen middelen naar behoren worden 
uitgegeven en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

toezichtmechanismen moeten worden 
ontwikkeld; overwegende dat de EU en de 
lidstaten moeten garanderen dat alle 
toegewezen middelen naar behoren worden 
uitgegeven en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 92
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat alle 
toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat alle 
toegewezen middelen naar doelstellingen 
en projecten gaan die het grootste 
potentieel hebben om de situatie van de 
Roma op de lange termijn te beïnvloeden;

Or. en

Amendement 93
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 

D. overwegende dat er financiering 
zou kunnen worden toegewezen voor de 
uitvoering van de strategieën voor inclusie 
voor mensen met een Romani-achtergrond 
voor de periode na 2020; overwegende dat 
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met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat alle 
toegewezen middelen naar behoren worden 
uitgegeven en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

de EU en de lidstaten moeten garanderen 
dat alle toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt, zoals gewoonlijk het 
geval is bij middelen die worden 
toevertrouwd aan ngo’s die de rechten 
van de Roma beweren te verdedigen;

Or. en

Amendement 94
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020; overwegende dat de EU 
en de lidstaten moeten garanderen dat alle 
toegewezen middelen naar behoren worden 
uitgegeven en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

D. overwegende dat er in de lokale, 
regionale en nationale begrotingen van de 
lidstaten toereikende financiering moet 
worden toegewezen voor de uitvoering van 
de strategieën voor inclusie voor Roma 
voor de periode na 2020; overwegende dat 
de EU en de lidstaten moeten garanderen 
dat alle toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 95
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ongeveer de helft 
van de Roma in Europa buiten de 
Europese Unie woont; overwegende dat 
hun situatie bijzonder problematisch blijft 
in de meeste kandidaat-lidstaten, 
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potentiële kandidaat-lidstaten en 
nabuurschapslanden; overwegende dat de 
Europese Unie een sterke invloed kan 
hebben op hun situatie via de 
toetredingsonderhandelingen en de 
verlening van financiële bijstand;

Or. en

Amendement 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de diversiteit 
onder Roma beter moet worden 
weerspiegeld in het strategische EU-kader 
voor de periode na 2020, door rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap en de situatie van 
verschillende groepen van mensen die vrij 
vergelijkbare culturele kenmerken delen, 
evenals een geschiedenis van 
aanhoudende marginalisering in 
Europese samenlevingen, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat niemand wordt 
achtergelaten;

Or. en

Amendement 97
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de bescherming 
en versterking van het culturele erfgoed 
in verband met nationale minderheden in 
de lidstaten een cruciale rol speelt in de 
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sociale cohesie;

Or. en

Amendement 98
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de juiste 
bewoording om naar alle Romani-
groepen te verwijzen, ook naar degene die 
worden gestigmatiseerd als zigeuners 
maar niet de overeenkomstige etnische 
achtergrond hebben, zoals Egyptenaren, 
Ashkali en Travellers, “mensen met een 
Romani-achtergrond” is;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de juiste 
bewoording om naar alle Romani-groepen 
te verwijzen, ook naar degene die worden 
gestigmatiseerd als zigeuners maar niet de 
overeenkomstige etnische achtergrond 
hebben, zoals Egyptenaren, Ashkali en 
Travellers, “mensen met een Romani-
achtergrond” is;

E. overwegende dat in het voorstel 
voor een strategisch EU-kader voor de 
gelijkheid en inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020 op de prioritaire terreinen rekening 
moet worden gehouden met de interne 
heterogeniteit van de gemeenschap 
teneinde ervoor te zorgen dat niemand 
achterblijft, ook vrouwen, kinderen, 
jongeren en mobiele Romanipersonen in 
de EU niet; overwegende dat de juiste 
bewoording om naar alle Romani-groepen 
te verwijzen, ook naar degene die worden 
gestigmatiseerd als zigeuners maar niet de 
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overeenkomstige etnische achtergrond 
hebben, zoals Egyptenaren, Ashkali en 
Travellers, “mensen met een Romani-
achtergrond” is; 

Or. en

Amendement 100
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de juiste 
bewoording om naar alle Romani-
groepen te verwijzen, ook naar degene die 
worden gestigmatiseerd als zigeuners 
maar niet de overeenkomstige etnische 
achtergrond hebben, zoals Egyptenaren, 
Ashkali en Travellers, “mensen met een 
Romani-achtergrond” is;

E. overwegende dat in andere 
beleidsdocumenten van het Europees 
Parlement en de Europese Raad de term 
“Roma” wordt gebruikt als een 
overkoepelende term voor al dan niet 
sedentair levende groepen mensen met 
min of meer vergelijkbare culturele 
kenmerken, zoals de Sinti, travellers, Kalé 
en gens du voyage;

Or. en

Amendement 101
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in het kader wel 
wordt vermeld dat “Roma” een brede term 
is waar diverse groepen onder vallen, 
maar de diversiteit binnen de populatie 
van mensen met een Romani-achtergrond 
niet wordt onderkend; overwegende dat de 
term “Roma” en de gecombineerde term 
“Sinti en Roma”, die worden gebruikt in 
het beleid en de discussies van de EU, 
geen goed beeld geven van de 
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heterogeniteit van de minderheidsgroep, 
en mensen met een Romani-achtergrond, 
zoals Kalè, Manouches, Lovara, Rissende, 
Boyash, Domare, Caldaras, Romanichild 
en Sinti, zich door het gebruik van deze 
termen buitengesloten of niet 
aangesproken voelen; overwegende dat 
Roma een van de groepen mensen met 
een Romani-achtergrond in Europa zijn 
en dat het feit dat de naam van één groep 
in het beleid en de discussies van de EU 
wordt gebruikt om te verwijzen naar de 
andere groepen, door leden van de 
gemeenschap vaak wordt bekritiseerd1 bis;
__________________
1 bis De term “Roma” omvat diverse 
groepen, met inbegrip van Roma, 
zigeuners, Travellers, Manouches, 
Ashkali, Sinti en Boyash. “Roma” is de 
term die in EU-beleidsdocumenten en -
discussies het vaakst wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 102
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020;

F. overwegende dat de gelijkwaardige 
deelname en het mondiger maken van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
beleidsvorming, op alle niveaus, beter 
moet worden gewaarborgd: lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) moeten op gelijkwaardige 
wijze en in aanzienlijke mate worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
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2020;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020;

F. overwegende dat lokale, regionale, 
nationale en Europese belanghebbenden 
(zoals ngo’s, activisten, deskundigen, leden 
van de gemeenschap) op gelijkwaardige 
wijze en in aanzienlijke mate moeten 
worden betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020;

Or. en

Amendement 104
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020;

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor Roma voor de 
periode na 2020;
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Or. en

Amendement 105
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020;

F. overwegende dat lokale en 
regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, 
activisten, deskundigen, leden van de 
gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en 
in aanzienlijke mate moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op het 
openbare beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, met inachtneming van de 
voorrechten en soevereiniteit van de 
lidstaten bij de uitvoering van hun 
strategieën voor integratie van de Roma;

Or. fr

Amendement 106
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de meeste van de 
achtergestelde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond 
vaak achterblijven en worden uitgesloten 
van de voordelen van de nationale 
inclusieprogramma’s vanwege 
beperkingen van de methoden die worden 
gebruikt om de meest behoeftige 
gemeenschappen in kaart te brengen; 
overwegende dat de analyses bij het 
opzetten van programma-interventies 
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gericht moeten zijn op het specifieke 
geografische gebied en het aantal 
gezinnen of personen dat met 
sociaaleconomische uitsluiting wordt 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 107
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de lidstaten een 
duidelijke verantwoordelijkheid hebben 
om corrigerende maatregelen te nemen 
tegen praktijken om leden van de 
Romagemeenschap te discrimineren, in 
het bijzonder in hun contacten met 
regionale en nationale administratieve 
overheden, gezondheidsdiensten, politie 
en het gerechtelijke apparaat, en 
overwegende dat de Commissie de 
hoedster van de Verdragen is, alsmede 
van de uitvoering van Richtlijn 
2000/43/EG;

Or. en

Amendement 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is om een evenwicht te 
vinden tussen gelijkheid, inclusie en 
participatie van mensen met een Romani-
achtergrond in het strategische EU-kader 
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voor de periode na 2020;

Or. en

Amendement 109
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat nu het racisme 
jegens verschillende minderheden 
toeneemt, politieke steun cruciaal is voor 
de inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond; overwegende dat er meer 
relevante belanghebbenden moeten 
worden gemobiliseerd om de 
mogelijkheden in het kader van de 
aankomende EU-voorzitterschappen te 
analyseren, teneinde politieke inzet en 
verantwoordingsplicht te waarborgen;

Or. en

Amendement 110
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat in de 
uitbreidingsstrategie van de Commissie is 
voorzien in de uitbreiding van de EU naar 
de landen van de Westelijke Balkan, 
naargelang van de inspanningen en 
objectieve verdiensten en resultaten van 
elk land, overwegende dat er een 
aanzienlijk aantal Roma in de regio 
woont;

Or. en
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Amendement 111
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat 
voortbouwend op de resultaten van de 
evaluatie1 bis, waarin werd vastgesteld dat 
zonder het EU-kader voor de Roma, 
Romanikwesties minder aandacht zouden 
krijgen op de beleidsagenda van de EU, 
het van essentieel belang is dat de 
nationale strategieën voor inclusie voor 
mensen met een Romani-achtergrond, 
geleid door een gemeenschappelijk kader 
voor de periode na 2020, worden 
voortgezet en verbeterd en dat wordt 
gevraagd voor een betere naleving door de 
lidstaten, waarbij het gebruik van meer 
bindende streefcijfers wordt bevorderd 
teneinde de inspanningen en 
verantwoordingsplicht te vergroten via 
een betere vaststelling van streefcijfers en 
een betere gegevensverzameling, 
verslaglegging en bewaking;
__________________
1 bis Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma, Europese Commissie, 2019.

Or. en

Amendement 112
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
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institutionele structuur van het huidige 
EU-kader onvoldoende kwalitatieve en 
kwantitatieve bewakings- en 
evaluatieprocedures omvat, terwijl de 
gedane landspecifieke aanbevelingen niet 
bindend zijn;

Or. en

Amendement 113
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken;

Or. en

Amendement 114
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

G. overwegende dat COVID-19 
overduidelijk heeft gemaakt dat de EU en 
haar lidstaten de inclusie van de Romani 
dringend als prioriteit moeten stellen om 
de leefomstandigheden van deze mensen 
te verbeteren; overwegende dat de situatie 
van gemarginaliseerde gemeenschappen 
van mensen met een Romani-achtergrond 
in overbevolkte complexen en 
nederzettingen tijdens de lockdowns in het 
kader van COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, politiegeweld, 
uitsluiting en discriminatie jegens mensen 
met een Romani-achtergrond urgent 
moeten aanpakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
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voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

voedsel, en hierdoor extra veel risico lopen 
om COVID-19 te krijgen of nadelige 
economische en maatschappelijke 
gevolgen te ondervinden van de 
COVID-19-crisis; overwegende dat de 
lidstaten noodsteun en medische zorg 
moeten verlenen om de verspreiding van 
het virus te beperken; overwegende dat de 
Unie en haar lidstaten racisme, uitsluiting 
en discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

Or. en

Amendement 116
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken, als problemen die worden 
aangescherpt door de uitbraak van 
COVID-19;

Or. en
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Amendement 117
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond geen toegang hebben 
tot toereikende gezondheidszorg, hygiëne 
en voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
Roma in overbevolkte complexen en 
nederzettingen tijdens de lockdowns in het 
kader van COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat Roma geen toegang 
hebben tot toereikende gezondheidszorg, 
drinkwater, hygiëne en voedsel, en 
hierdoor extra veel risico lopen; 
overwegende dat de lidstaten noodsteun en 
medische zorg moeten verlenen om de 
verspreiding van het virus te beperken; 
overwegende dat de Unie en haar lidstaten 
racisme, uitsluiting en discriminatie jegens 
Roma urgent moeten aanpakken;

Or. en

Amendement 118
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond beperkte toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
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lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

Or. en

Amendement 119
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de situatie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
overbevolkte complexen en nederzettingen 
tijdens de lockdowns in het kader van 
COVID-19 erg problematisch is; 
overwegende dat mensen met een Romani-
achtergrond geen toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg, hygiëne en 
voedsel, en hierdoor extra veel risico 
lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus 
te beperken; overwegende dat de Unie en 
haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een 
Romani-achtergrond urgent moeten 
aanpakken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 120
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat zigeunerhaat al 
eeuwen aanwezig is in onze 
samenlevingen en zijn wreedste vorm 
aannam tijdens de holocaust, waarbij 
naar schatting 500 000 mensen met een 
Romani-achtergrond werden 
uitgeroeid1 bis; overwegende dat 
zigeunerhaat de vorm aannam van bijna 
500 jaar slavernij voor mensen met een 
Romani-achtergrond in Roemenië1 ter; 
overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond door eeuwenlange 
discriminatie en sociale uitsluiting niet 
efficiënt en aanzienlijk konden profiteren 
van de voortdurende sociaaleconomische 
ontwikkeling van onze samenlevingen; 
overwegende dat zij achterbleven en dat 
de verschillen tussen het Romanivolk en 
de algemene bevolking daardoor zijn 
toegenomen; overwegende dat 80 % van 
de mensen met een Romani-achtergrond 
die op de grens van extreme armoede 
leven door die situatie worden gedwongen 
om banen aan te nemen met een loon dat 
ver onder het minimumloon ligt en dat 
anderen worden gedwongen om te 
overleven op informele activiteiten, zoals 
het verzamelen van schroot of plastic 
flessen, hetgeen de kansen op uitbuiting 
van deze mensen aanzienlijk doet 
toenemen;
__________________
1 bis Right to Remember, A Handbook for 
Education with Young People on the 
Roma Genocide, Raad van Europa, 2017, 
blz.29.
1 ter Informatiebladen over de 
Romanigeschiedenis voor Walachije en 
Moldavië, Raad van Europa.

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat in het verslag 
over de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma 
van de Europese Commissie van 2019 is 
erkend dat succesfactoren intersectionele, 
sectoroverschrijdende en geïntegreerde 
benaderingen omvatten om meervoudige 
discriminatie en multidimensionale 
uitsluiting aan te pakken; overwegende 
dat de ondersteuning van de toegang van 
Roma tot de rechter in het verslag als 
prioriteit wordt vermeld, waarbij de 
nadruk moet liggen op slachtoffers van 
meervoudige discriminatie (vrouwen, 
LGBTI, Roma die geen staatsburger zijn), 
naast het versterken van de capaciteit van 
gelijkheidsinstanties om discriminatie 
tegen mensen met een Romani-
achtergrond aan te pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat zigeunerhaat 
tijdens de COVID-19-pandemie is 
aangescherpt, waarbij Romani met de 
vinger werden gewezen omdat zij het virus 
zouden verspreiden; overwegende dat er 
in de aanpak van zigeunerhaat een 
kritieke rol is weggelegd voor de media, 
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via niet-discriminerende berichtgeving 
over minderheden;

Or. en

Amendement 123
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de economische 
en sociale gevolgen van de COVID-19-
crisis de Romabevolking het zwaarst 
dreigen te treffen en de bestaande 
ongelijkheden op alle prioritaire gebieden 
van de integratie van Roma dreigen te 
verdiepen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat in het verslag 
over de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma 
van de Europese Commissie van 2019 is 
erkend dat succesfactoren intersectionele, 
sectoroverschrijdende en geïntegreerde 
benaderingen omvatten om meervoudige 
discriminatie en multidimensionale 
uitsluiting aan te pakken; overwegende 
dat de ondersteuning van de toegang van 
Roma tot de rechter in het verslag als 
prioriteit wordt vermeld, waarbij de 
nadruk moet liggen op slachtoffers van 
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meervoudige discriminatie (vrouwen, 
LGBTI, Roma die geen staatsburger zijn), 
naast het versterken van de capaciteit van 
gelijkheidsinstanties om discriminatie 
tegen Roma aan te pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat in 
deskundigenverslagen over het EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma is erkend dat 
Roma-LGBTI met uiteenlopende facetten 
van discriminatie worden geconfronteerd: 
ten eerste als mensen met een Romani-
achtergrond, ten tweede als LGBTI, ten 
derde als LGBTI-personen in 
Romagemeenschappen; overwegende dat 
sommige LGBTI-personen met een 
Romani-achtergrond daardoor mogelijk 
delen van hun identiteit gaan 
onderdrukken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat in 
deskundigenverslagen over het EU-kader 
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voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma is erkend dat 
Roma-LGBTI met uiteenlopende facetten 
van discriminatie worden geconfronteerd: 
ten eerste als mensen met een Romani-
achtergrond, ten tweede als LGBTI, ten 
derde als LGBTI-personen in 
Romagemeenschappen; overwegende dat 
sommige LGBTI-personen met een 
Romani-achtergrond daardoor mogelijk 
delen van hun identiteit gaan 
onderdrukken;

Or. en

Amendement 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. betreurt het ten zeerste dat de 
Roma nog steeds met talrijke 
belemmeringen en ongelijkheden worden 
geconfronteerd bij de toegang tot 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg, zoals een 
gebrek aan ziektekostenverzekering, 
preventieprogramma’s zoals 
kindervaccinatie, en seksuele en 
reproductieve gezondheidsdiensten, die 
van het allergrootste belang zijn voor 
Romavrouwen en -kinderen;1 bis

__________________
1 bis Closing the life expectancy gap of 
Roma in Europe, 2018, studie, epha, 
12/2018.

Or. en

Amendement 128
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat 
gezondheidsdiensten en een gebrek aan 
essentiële kennis over gezondheid 
bijdragen aan de wijdverbreide segregatie 
van Romaleerlingen op school; merkt 
voorts op dat de wijdverbreide 
zigeunerhaat in de samenlevingen waarin 
Roma leven, de structurele nadelen 
waarmee zij worden geconfronteerd bij de 
instroom in de kleuterklas en de sociale 
uitsluiting de onderliggende oorzaken zijn 
van gesegregeerde scholen en 
discriminatie tegen Romakinderen, wat tot 
een vicieuze cirkel van werkloosheid en 
armoede leidt;

Or. en

Amendement 129
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is van mening dat mensen met een 
Romani-achtergrond tot een van de 
minderheidsgroepen in Europa behoren 
wier fundamentele mensenrechten 
worden ontzegd, doordat zij het 
slachtoffer zijn van zigeunerhaat, een 
specifieke vorm van racisme, en de 
hoogste armoede- en sociale-
uitsluitingscijfers kennen; stelt tot zijn 
teleurstelling vast dat ondanks de 
economische welvaart in de EU en 
ondanks het EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma 
en de maatregelen die de afgelopen tien 
jaar zijn ingevoerd uit hoofde van het 
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Cohesiefonds, de globale situatie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
de EU is gestagneerd; benadrukt dat de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs 
en gezondheidszorg bijzonder beperkt is 
geweest en dat er op sommige gebieden 
zelfs een achteruitgang heeft 
plaatsgevonden vanwege een gebrek aan 
politieke wil; verzoekt de Commissie 
daarom het goede voorbeeld te geven en 
een “mainstreamingbeleid voor Roma” in 
te voeren om het perspectief van mensen 
met een Romani-achtergrond te 
integreren in alle fases en op alle niveaus 
van horizontale beleidslijnen, 
programma’s en projecten, in het 
bijzonder het herstelplan, het nieuwe 
meerjarig financieel kader voor 2021-
2027, de Europese Green Deal, het 
nieuwe gemeenschappelijke 
landbouwbeleid, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, de agenda voor 
nieuwe vaardigheden voor Europa, de 
Europese digitale strategie en de kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa, en om discriminatie op gebieden 
van het EU-beleid in het algemeen te 
voorkomen en positieve maatregelen en 
actieve contacten met mensen met een 
Romani-achtergrond te bevorderen; 
verzoekt de lidstaten ook om dit pad te 
bewandelen en beleidslijnen te 
ontwikkelen die bijdragen aan de actieve 
integratie van mensen met een Romani-
achtergrond in onze samenlevingen;

Or. en

Amendement 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid1 bis wordt voorzien in 
bescherming en waarborgen voor gelijke 
behandeling met betrekking tot de 
toegang tot en het aanbod van goederen 
en diensten; wijst erop dat de gebrekkige 
toegang tot huisvesting en openbare 
nutsvoorzieningen, zoals schoon water en 
sanitaire voorzieningen, een nadelig effect 
heeft op de resultaten op het gebied van 
onderwijs, werkgelegenheid en 
gezondheid en de sociale inclusie in het 
algemeen nadelig beïnvloedt; is 
desalniettemin van mening dat de richtlijn 
rassengelijkheid (2000/43/EG), gezien de 
aanwijzingen van wijdverbreide 
discriminatie tegen Roma, niet volstaat 
om de wijdverbreide discriminatie en 
negatieve houding ten aanzien van 
mensen met een Romani-achtergrond aan 
te pakken;
__________________
1 bis Artikel 3, lid 1, onder h), van Richtlijn 
2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 
houdende toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van personen 
ongeacht ras of etnische afstamming (PB 
L 180 van 19.7.2000, blz. 22).

Or. en

Amendement 131
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 

Schrappen
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Europa voor de periode na 2020, waarin 
de strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat 
er robuuste mechanismen voor bewaking 
en toezicht nodig zijn om een 
doeltreffende uitvoering en een passend 
gebruik van de fondsen te waarborgen; 
merkt op dat gelijkwaardige deelname in 
alle domeinen van het openbare leven, 
politieke participatie en de taal, kunst, 
cultuur, geschiedenis en omgeving van 
mensen met een Romani-achtergrond 
expliciet moeten worden genoemd in het 
voorstel voor openbaar EU-beleid voor 
mensen met een Romani-achtergrond 
voor de periode na 2020, als aanvulling 
op de maatregelen op de vier belangrijkste 
prioritaire terreinen: onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 132
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 

1. merkt op dat de Commissie een 
raadpleging dient te houden over de 
mogelijke ontwikkeling van verder beleid 
inzake gelijkheid en inclusie van mensen 
in Europa, waarin de strijd tegen armoede 
centraal moet staan; benadrukt dat er 
mechanismen voor bewaking en toezicht 
nodig zijn om een doeltreffende uitvoering 
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doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat 
er robuuste mechanismen voor bewaking 
en toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

en een passend gebruik van de fondsen te 
waarborgen vanwege de tot dusver 
vastgestelde praktijken van verduistering 
van dergelijke fondsen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond enkele van de 
kwesties zijn die aan bod moeten komen 
in een mogelijk voorstel, evenals 
maatregelen op de belangrijkste prioritaire 
terreinen, zoals onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 133
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel dient te ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid, inclusie en 
participatie van mensen met een Romani-
achtergrond in Europa voor de periode na 
2020, waarin de strijd tegen sociale 
uitsluiting en zigeunerhaat centraal moet 
staan; is van mening dat dit voorstel 
gebaseerd zou kunnen worden op 
artikel 19 VWEU als passende maatregel 
om discriminatie op basis van etnische 
oorsprong tegen te gaan en zou kunnen 
voortbouwen op het verbod op indirecte 
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te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

discriminatie en de toelaatbaarheid van 
positieve maatregelen teneinde de 
volwaardige gelijkheid van mensen met 
een Romani-achtergrond in de praktijk te 
waarborgen; benadrukt dat de strijd tegen 
zigeunerhaat en sociale uitsluiting 
centraal moeten staan in het nieuwe 
voorstel en dat het duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond, en 
onrechtvaardigheden in verband hiermee, 
expliciet moeten worden genoemd in het 
voorstel voor openbaar EU-beleid voor 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020, als aanvulling op de 
maatregelen op de vier belangrijkste 
prioritaire terreinen: onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg; merkt op dat de 
doelstellingen van een voorgestelde 
richtlijn moeten stroken met de 
horizontale doelstellingen van de 
Europese Unie, en in het bijzonder met de 
Strategie van Lissabon voor groei en 
banen, de Europese Pijler van sociale 
rechten, het Europees semester, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN voor 2030, de nieuwe Green Deal 
en het herstelplan van de EU in het kader 
van COVID-19; benadrukt dat een 
rechtshandeling met een bindend karakter 
voor de Europese Unie en haar lidstaten, 
voortbouwend op de begrippen in de 
bestaande EU-regelgeving ter zake om 
wezenlijke gelijkheid te verzekeren, 
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sociale inclusie te bevorderen en de 
volwaardige deelname van alle mensen 
met een Romani-achtergrond in de 
samenleving te bevorderen, als de meest 
geschikte en doeltreffende respons geldt 
en door de Commissie moet worden 
voorgesteld; is van mening dat deze 
richtlijnen minimumvoorschriften bevat, 
waardoor de lidstaten ook gunstigere 
bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven; merkt op dat de uitvoering 
van deze richtlijn niet mag dienen om een 
achteruitgang ten opzichte van de huidige 
situatie in elke lidstaat te rechtvaardigen 
en dat de doelstelling van deze richtlijn, te 
weten de gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
alle lidstaten te waarborgen, 
overeenkomstig de in artikel 5 van het 
EG-verdrag vastgestelde beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid in 
aanzienlijke mate kan worden 
verwezenlijkt door de lidstaten en, wegens 
de omvang en de gevolgen van het 
voorgestelde optreden, met de 
ondersteuning van de Gemeenschap;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 

1. is van mening dat de Commissie op 
basis van systematisch overleg met 
(pro)Romanideskundigen en ngo’s en met 
de Raad van Europa een voorstel dient te 
ontwikkelen voor een strategisch EU-
kader voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020; is van 
mening dat dit voorstel een 
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streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

wetgevingsmaatregel op basis van 
artikel 19, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de EU dient te 
omvatten als passende maatregel om 
discriminatie op basis van etnische 
oorsprong tegen te gaan en zou kunnen 
voortbouwen op het verbod op indirecte 
discriminatie en de toelaatbaarheid van 
positieve maatregelen teneinde de 
volwaardige gelijkheid van mensen met 
een Romani-achtergrond in de praktijk te 
waarborgen; benadrukt dat de strijd tegen 
zigeunerhaat en armoede in dit strategisch 
kader centraal moet staan; benadrukt dat 
het nieuwe voorstel duidelijke, realistische 
en bindende doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht en voor sancties nodig zijn op het 
Europese niveau, met betrokkenheid van 
het Bureau voor de grondrechten, het 
EQUINET, organisaties die als 
“waakhond” optreden en andere 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld, om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen en corruptie en 
misbruik van EU-middelen te voorkomen; 
is van mening dat middelen vaak het 
meest doeltreffend worden besteed op het 
lokale niveau, door lokale overheden en 
ngo’s, en roept de Commissie er daarom 
toe op om meer middelen rechtstreeks aan 
hen uit te keren; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
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onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 135
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
kader voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat en 
het verbeteren van de leefomstandigheden 
en de gezondheidstoestand centraal 
moeten staan en een gerichte en 
toonaangevende aanpak moeten worden 
gecombineerd; benadrukt dat het nieuwe 
voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, indicatoren om succes te meten 
en adequate financiering voor de uitvoering 
moet omvatten, evenals expliciete 
richtsnoeren voor de uitbreidingslanden; 
benadrukt dat er robuuste mechanismen 
voor bewaking en toezicht nodig zijn om 
een doeltreffende uitvoering en een 
passend gebruik van de fondsen te 
waarborgen; merkt op dat gelijkwaardige 
deelname in alle domeinen van het 
openbare leven, politieke participatie en de 
taal, kunst, cultuur, geschiedenis en 
omgeving van mensen met een Romani-
achtergrond expliciet moeten worden 
genoemd in het voorstel voor openbaar 
EU-beleid voor mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020, als 
aanvulling op de maatregelen op de vier 



PE653.790v01-00 78/163 AM\1207504NL.docx

NL

belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 136
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
EU-initiatief voor gelijkheid en inclusie 
van Roma in Europa voor de periode na 
2020, waarin de strijd tegen armoede en 
zigeunerhaat centraal moet staan; 
benadrukt dat het nieuwe voorstel 
duidelijke doelstellingen, landspecifieke 
indicatoren en concrete maatregelen voor 
de lidstaten, een duidelijke tijdsplanning en 
vereisten met betrekking tot voortgang, 
evenals adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van de Roma 
expliciet moeten worden genoemd in het 
voorstel voor openbaar EU-beleid voor de 
Roma voor de periode na 2020, als 
aanvulling op de maatregelen op de vier 
belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;
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Or. en

Amendement 137
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

1. is van mening dat de Commissie 
absoluut een voorstel moet ontwikkelen 
voor een richtlijn voor gelijkheid en 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond in Europa voor de periode na 
2020, waarin inclusief onderwijs en de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moeten staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 138
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa voor de periode na 2020, waarin de 
strijd tegen armoede en zigeunerhaat 
centraal moet staan; benadrukt dat het 
nieuwe voorstel duidelijke en bindende 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een 
duidelijke tijdsplanning en duidelijke en 
bindende vereisten met betrekking tot 
voortgang, evenals indicatoren om succes 
te meten en adequate financiering voor de 
uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er 
robuuste mechanismen voor bewaking en 
toezicht nodig zijn om een doeltreffende 
uitvoering en een passend gebruik van de 
fondsen te waarborgen; merkt op dat 
gelijkwaardige deelname in alle domeinen 
van het openbare leven, politieke 
participatie en de taal, kunst, cultuur, 
geschiedenis en omgeving van mensen met 
een Romani-achtergrond expliciet moeten 
worden genoemd in het voorstel voor 
openbaar EU-beleid voor mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, als aanvulling op de maatregelen op 
de vier belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

1. is van mening dat de Commissie 
een voorstel moet ontwikkelen voor een 
aanbeveling van de Raad voor gelijkheid 
en inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond in Europa voor de periode na 
2020, waarin de strijd tegen armoede en 
zigeunerhaat centraal moet staan; 
benadrukt dat het nieuwe voorstel 
duidelijke en bindende doelstellingen, 
maatregelen en streefwaarden voor de 
lidstaten, een duidelijke tijdsplanning en 
duidelijke en bindende vereisten met 
betrekking tot voortgang, evenals 
indicatoren om succes te meten en 
adequate financiering voor de uitvoering 
moet omvatten; benadrukt dat er robuuste 
mechanismen voor bewaking en toezicht 
nodig zijn om een doeltreffende uitvoering 
en een passend gebruik van de fondsen te 
waarborgen; merkt op dat gelijkwaardige 
deelname in alle domeinen van het 
openbare leven, politieke participatie en de 
taal, kunst, cultuur, geschiedenis en 
omgeving van mensen met een Romani-
achtergrond expliciet moeten worden 
genoemd in het voorstel voor openbaar 
EU-beleid voor mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020, als 
aanvulling op de maatregelen op de vier 
belangrijkste prioritaire terreinen: 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting 
en gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 139
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat een succesvol en 
geloofwaardig toekomstig integratieproces 
van de Roma op EU-niveau een volledig 
nieuwe benadering vereist; benadrukt dat 
de nationale inspanningen ten behoeve 
van de integratie van de Roma in alle EU-
lidstaten moeten worden geïntensiveerd; 
onderstreept echter dat de meeste 
aandacht moet uitgaan naar de lidstaten 
met een grote Romabevolking waar een 
niet doeltreffend integratieproces van de 
Roma wordt gehanteerd, met als gevolg 
macro-economische problemen, grotere 
regionale verschillen en een belemmering 
van de sociale cohesie op EU-niveau; 
benadrukt dat de EU-steun aan die 
landen moet worden afgestemd op de 
betreffende uitdagingen, dat er meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
doeltreffendheid van het beleid en de 
maatregelen in die landen, en dat er een 
nauw verband moet bestaan tussen 
passende financiering en het beleid;

Or. en

Amendement 140
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat het EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma na 2020 moet worden 
versterkt en verrijkt met een verbeterde, 
bijgewerkte en uitgebreide aanpak op 
grond van de bevindingen van op 
veldwerk gebaseerd toezicht op en 
onderzoek naar het integratieproces van 
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de Roma in de laatste twintig jaar in de 
lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat het 
herstelplan en het nieuwe meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 voor de 
EU sterk worden gekoppeld aan het 
EU-kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma voor de 
periode na 2020, de bindende 
doelstellingen hiervan, en de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
door middel van de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 142
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de 
rechtsstelsels in sommige lidstaten niet 
voorzien in adequate vervolging van 
veelplegers met een Roma-achtergrond, 
zodat er een klimaat van straffeloosheid 
ontstaat en de geloofwaardigheid van het 
rechtsstelsel ten aanzien van 
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misdaadslachtoffers in het gedrang komt;

Or. en

Amendement 143
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat het van belang is 
effectbeoordelingen op basis van 
nulscenario’s uit te voeren teneinde de 
kloof tussen de beleidskaders en de 
tenuitvoerlegging in de praktijk te 
verminderen; herinnert eraan dat de ERK 
in 2016 heeft vastgesteld dat de 
monitoring en beoordeling van de 
voortgang van de nationale strategieën 
voor de integratie van Roma voor alle 
bezochte lidstaten een grote uitdaging 
vormden1 bis; herinnert eraan dat voor 
sommige interventies een cruciale 
beperking bestaat in de vorm van de kloof 
tussen de ambitie en de mate waarin 
resultaten kunnen worden geboekt met 
behulp van de bestaande structuur als 
gevolg van een gebrek aan op gegevens 
gebaseerde planning, ontoereikende 
middelen en het zich aandienen van 
nieuwe, onvoorziene behoeften;
__________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “EU-beleidsinitiatieven en 
financiële steun voor de integratie van de 
Roma: het afgelopen decennium is er 
aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar 
ter plaatse zijn extra inspanningen 
nodig”, 2016, blz. 32, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf

Or. en
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Amendement 144
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. spoort de lidstaten aan om de 
bevolking met een Roma-achtergrond te 
verplichten zich, net als alle andere 
burgers, bij de gemeente in te schrijven 
overeenkomstig het nationaal en 
internationaal recht om zo een eind te 
maken aan de situatie van illegaliteit en 
verval die zich vaak in hun kampen 
voordoet, om de algehele situatie van de 
Roma in Europa te kunnen monitoren, en 
beleid vast te kunnen stellen op basis van 
betrouwbare gegevens;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. herhaalt zijn standpunt en 
aanbevelingen zoals opgenomen en 
aangenomen in zijn resolutie van 
25 oktober 2017 over de grondrechtelijke 
aspecten bij de integratie van Roma in de 
EU: bestrijding van zigeunerhaat; 
verzoekt de Commissie om, gezien het feit 
dat er tot dusver weinig is ondernomen, 
die aanbevelingen in haar strategisch 
EU-kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma voor de 
periode na 2020 op te nemen, met name 
de aanbevelingen die betrekking hebben 
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op zigeunerhaat en waarheid en 
verzoening, aangezien deze de hoekstenen 
vormen voor het realiseren van een sterke 
en inclusieve maatschappij;

Or. en

Amendement 146
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. betreurt dat er geen sterk verband 
bestaat tussen de beschikbare 
financieringsinstrumenten en de 
strategische plannen en doelstellingen 
met betrekking tot de sociaaleconomische 
ontwikkeling en inclusie van de Roma; 
brengt in herinnering dat eenmalige 
interventies voor de korte termijn, die 
slechts op één vraagstuk zijn gericht, 
weinig kans van slagen hebben; 
benadrukt dat monitoring met name van 
belang is om mogelijke risico’s voor de 
succesvolle uitvoering van de interventie 
te kunnen voorspellen en beperken, en 
kan worden ingezet ten behoeve van 
empirisch onderbouwde 
beleidsinitiatieven1 bis;
__________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “EU-beleidsinitiatieven en 
financiële steun voor de integratie van de 
Roma: het afgelopen decennium is er 
aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar 
ter plaatse zijn extra inspanningen 
nodig”, 2016, blz. 74, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf

Or. en
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Amendement 147
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond 
voor de periode na 2020 en hierbij 
prioriteit toe te kennen aan: i) het 
teweegbrengen van positieve effecten; ii) 
een op rechten gebaseerde benadering, 
met inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te 
nemen; iii) de ontwikkeling van een visie 
voor het toekomstige voorstel, met 
inbegrip van specifieke, meetbare, 
haalbare, relevante en tijdgebonden 
doelstellingen om mensen met een 
Romani-achtergrond te beschermen en 
hun inclusie te bevorderen; en iv) het 
bestrijden van ongelijkheden, met name 
voor kinderen, vanaf jonge leeftijd;

Schrappen

Or. en

Amendement 148
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid, inclusie en 
participatie van mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020 en 
hierbij prioriteit toe te kennen aan: i) het 
teweegbrengen van positieve effecten; ii) 
een op rechten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om 
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ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

gezondheidsgerelateerde, sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 
iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante, 
bindende en tijdgebonden doelstellingen 
om mensen met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
iv) het bestrijden van ongelijkheden, met 
name voor kinderen, vanaf jonge leeftijd; 
en v) een aanpak op basis van 
rechtvaardigheid gezien de collectieve en 
stelselmatige discriminatie van mensen 
met een Romani-achtergrond; benadrukt 
dat het beleid van de Europese Commissie 
voor de periode na 2020 gericht moet zijn 
op de bestrijding van zigeunerhaat door 
het ontwikkelen van ideeën, beleid en 
maatregelen die erop gericht zijn te 
waarborgen dat mensen met een Romani-
achtergrond verzekerd zijn van sociale, 
economische en milieurechtvaardigheid 
en toegang hebben tot herstelrecht;

Or. en

Amendement 149
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een 
aanbeveling van de Europese Raad voor 
gelijkheid en inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, op basis van in het kader van de 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s 
overeengekomen duidelijke objectieve 
doelstellingen, inclusief sancties indien 
deze doelstellingen niet worden 
verwezenlijkt, en hierbij prioriteit toe te 
kennen aan: i) het teweegbrengen van 
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tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

positieve effecten; ii) een combinatie van 
de sociaaleconomische aspecten en een op 
rechten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 
iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een 
strategisch EU-kader voor gelijkheid en 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020 en 
hierbij prioriteit toe te kennen aan: i) het 
teweegbrengen van positieve effecten; ii) 
een op rechten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 
iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
concrete, specifieke, meetbare, 
vergelijkbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
discriminatie en segregatie, met name 
voor kinderen, vanaf jonge leeftijd, en 
personen met een Romani-achtergrond 
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die te kampen hebben met meervoudige 
discriminatie, zoals vrouwen en meisjes, 
LGBTI-personen en personen met een 
handicap;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd, en personen met een Romani-
achtergrond die te kampen hebben met 
meervoudige discriminatie, zoals vrouwen 
en meisjes, LGBTI-personen en personen 
met een handicap;

Or. en

Amendement 152
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van de 
grootst mogelijke impact voor de meest 
gemarginaliseerde mensen met een 
Romani-achtergrond; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

Or. en

Amendement 153
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond 
voor de periode na 2020 en hierbij 
prioriteit toe te kennen aan: i) het 
teweegbrengen van positieve effecten; ii) 
een op rechten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
initiatief inzake gelijkheid en inclusie van 
de Roma voor de periode na 2020 en 
hierbij prioriteit toe te kennen aan: i) het 
teweegbrengen van positieve effecten; ii) 
een op rechten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 
iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
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iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om de Roma te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

Or. en

Amendement 154
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten en 
plichten gebaseerde benadering, met 
inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; 
iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

Or. fr

Amendement 155
Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-
richtlijn voor gelijkheid en inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond voor 
de periode na 2020 en hierbij prioriteit toe 
te kennen aan: i) het teweegbrengen van 
positieve effecten; ii) een op rechten 
gebaseerde benadering, met inbegrip van 
een plan om sociale en economische 
ongelijkheden weg te nemen; iii) de 
ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van 
specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen 
met een Romani-achtergrond te 
beschermen en hun inclusie te bevorderen; 
en iv) het bestrijden van ongelijkheden, 
met name voor kinderen, vanaf jonge 
leeftijd;

2. verzoekt de Commissie een 
voorstel te ontwikkelen voor een EU-kader 
voor gelijkheid en inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond voor de periode 
na 2020 en hierbij prioriteit toe te kennen 
aan: i) het teweegbrengen van positieve 
effecten; ii) een op rechten gebaseerde 
benadering, met inbegrip van een plan om 
sociale, economische en 
gezondheidsgerelateerde ongelijkheden 
weg te nemen; iii) de ontwikkeling van een 
visie voor het toekomstige voorstel, met 
inbegrip van specifieke, meetbare, 
haalbare, relevante en tijdgebonden 
doelstellingen om mensen met een 
Romani-achtergrond te beschermen en hun 
inclusie te bevorderen; en iv) het bestrijden 
van ongelijkheden, met name voor 
kinderen, vanaf jonge leeftijd;

Or. en

Amendement 156
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor sterke samenhang 
tussen de begrotingsplanning van de EU 
en het integratieproces van de Roma op 
EU-niveau; benadrukt in dit kader het 
belang van de systematische verzameling 
van naar geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens ten behoeve van 
behoeftenevaluatie en contextanalyse, en 
het belang van steun bij het vaststellen 
van streefcijfers en impactindicatoren 
teneinde optimale resultaten te behalen 
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waar het de afstemming van de behoeften 
op de planning en begroting betreft op 
zowel nationaal als EU-niveau;

Or. en

Amendement 157
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van 
Romani en pro-Romani-organisaties en 
van deskundigen en leden van de 
gemeenschap, waaronder degene die actief 
zijn op lokaal en regionaal niveau, en 
hierbij rekening te houden met een 
genderperspectief, zowel in 
beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
deskundigen die zich bezighouden met aan 
de Roma gerelateerde kwesties en leden 
van de Romagemeenschap, waaronder 
degenen die actief zijn op lokaal en 
regionaal niveau;

Or. en

Amendement 158
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de 

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degenen die actief zijn op 
lokaal en regionaal niveau;
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besluitvorming;

Or. en

Amendement 159
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degenen die actief zijn op 
lokaal en regionaal niveau, en hierbij 
rekening te houden met een 
genderperspectief, zowel in 
beleidsdebatten als in de besluitvorming, 
en een taskforce voor de Roma op te 
zetten teneinde de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond in de 
verschillende beleidsterreinen mogelijk te 
maken en maximaal effect te sorteren, 
onder meer in de vorm van een 
leiderschapsinitiatief ten behoeve van de 
Roma dat tot doel heeft op inhoudelijke, 
waardige, onpartijdige, inclusieve en 
transparante wijze de samenwerking te 
intensiveren met 
bureaus/ministeries/agentschappen die 
zich met aan de Roma gerelateerde 
kwesties bezighouden op het gebied van 
processen en beleidsvorming;

Or. en

Amendement 160
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder jongeren en degenen die actief 
zijn op lokaal en regionaal niveau, en 
hierbij rekening te houden met een 
genderperspectief, zowel in 
beleidsdebatten als in de besluitvorming, 
teneinde de mate van empowerment van 
de Romagemeenschappen te bevorderen, 
alsook de daadwerkelijke participatie in 
het formuleren van beleid dat van 
rechtstreekse invloed is op de 
bestaansmiddelen van de Roma; merkt op 
dat de capaciteitsopbouw van alle actoren 
die betrokken zijn bij het beheer en de 
uitvoering van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma, nadere aandacht en steunt 
vereist;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap 
op alle niveaus, waaronder degenen die 
actief zijn op lokaal en regionaal niveau, en 
hierbij rekening te houden met een 
genderperspectief, zowel in 
beleidsdebatten als in de besluitvorming; 
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verzoekt de lidstaten hetzelfde te doen bij 
het formuleren van hun eigen nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020;

Or. en

Amendement 162
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie een 
inclusief mechanisme voor participatie en 
verantwoording tot stand te brengen 
teneinde de gelijkwaardige deelname te 
garanderen van maatschappelijke 
organisaties van Romani en pro-Romani-
organisaties en van deskundigen en leden 
van de gemeenschap, waaronder degenen 
die actief zijn op lokaal en regionaal 
niveau, en hierbij rekening te houden met 
een genderperspectief, zowel in 
beleidsdebatten als in de besluitvorming;

Or. en

Amendement 163
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Roma 
en maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de Roma en van deskundigen 
en leden van de gemeenschap, waaronder 
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en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

degenen die actief zijn op lokaal en 
regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

Or. en

Amendement 164
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie de 
gelijkwaardige deelname te garanderen 
van maatschappelijke organisaties van 
Romani en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

3. verzoekt de Commissie de 
deelname te garanderen van 
maatschappelijke organisaties van Romani 
en pro-Romani-organisaties en van 
deskundigen en leden van de gemeenschap, 
waaronder degene die actief zijn op lokaal 
en regionaal niveau, en hierbij rekening te 
houden met een genderperspectief, zowel 
in beleidsdebatten als in de besluitvorming;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de beste manier 
om te waarborgen dat de Roma in staat 
zijn hun grondrechten uit te oefenen, 
vaak uit procesvoering bestaat; verzoekt 
de Commissie een strategisch fonds voor 
procesvoering in het leven te roepen in het 
kader van het programma Rechten en 
waarden, en het maatschappelijk 
middenveld en mensenrechtenverdedigers 
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van voldoende financiële steun te voorzien 
om een systemische verandering te 
kunnen bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 166
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat inclusief onderwijs 
vanaf jonge leeftijd een essentieel 
onderdeel van het nieuwe voorstel moet 
vormen, aangezien onderwijs het 
belangrijkste instrument is om de vicieuze 
cirkel van uitsluiting en armoede van 
generatie op generatie te doorbreken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is fel tegenstander van het 
politieke narratief en de populistische 
stroming die gericht zijn op het 
ontwikkelen van overheidsbeleid om 
zigeunerhaat aan te wakkeren, Roma als 
zondebok te gebruiken, en discriminatie 
of segregatie direct en indirect te 
bevorderen; is van mening dat dergelijke 
politieke acties niet alleen indruisen tegen 
de nationale grondwetten, maar ook tegen 
de waarden uit hoofde van de EU-
verdragen en de daaruit voortvloeiende 
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rechten; verzoekt de Commissie derhalve 
onmiddellijk maatregelen te nemen door 
inbreukprocedures in te leiden en deze 
kwesties aan de orde te stellen in het 
jaarlijkse verslag inzake de rechtsorde in 
de betreffende lidstaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de Raad nogmaals 
de blokkade van de onderhandelingen 
betreffende de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn op te heffen 
aangezien dit een eerste voorwaarde is 
voor het bereiken van gelijkheid in de EU;

Or. en

Amendement 169
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
een richtlijn voor de periode na 2020;

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat als een specifieke vorm van 
racisme aan te merken en dringt met klem 
aan op de totstandbrenging van 
doeltreffende wetgevings- en 
beleidsmaatregelen op Europees en 
nationaal niveau voor het aanpakken van 
alle aspecten van zigeunerhaat in zowel 
de lidstaten als de uitbreidingslanden;
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Or. en

Amendement 170
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
een richtlijn voor de periode na 2020;

4. vraagt de Commissie zigeunerhaat 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 171
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
een richtlijn voor de periode na 2020;

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
een richtlijn voor de periode na 2020; roept 
in dit kader op tot het uitvoeren van 
grondig onderzoek op basis van 
vergelijkbare methoden in de 
verschillende landen, teneinde inzicht te 
verkrijgen in de complexe oorzaken van 
zigeunerhaat met het oog op het 
formuleren van beleid om dit verschijnsel 
op doeltreffende wijze te kunnen 
bestrijden;

Or. en

Amendement 172
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
een richtlijn voor de periode na 2020;

4. verzoekt de Commissie 
zigeunerhaat aan te pakken op de 
prioritaire terreinen van het voorstel voor 
het kader voor de periode na 2020;

Or. en

Amendement 173
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat extreme armoede 
niet alleen de Romagemeenschappen treft, 
maar ook een almaar toenemend aantal 
andere achtergestelde en 
gemarginaliseerde sociale groepen in 
Europa, en steunt het voorstel om de 
toekomstige strategie op te schalen naar 
een Europese anti-armoedestrategie door 
de strategie af te stemmen op de huidige 
sociaaleconomische en demografische 
uitdagingen in Europa; 

Or. en

Amendement 174
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie bij de 
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ontwikkeling en uitvoering van het 
toekomstige beleidskader meer rekening 
te houden met de werkzaamheden van de 
nationale instanties voor gelijke kansen; 
verzoekt de Commissie voorts ter 
bestrijding van de zigeunerhaat sterkere 
synergieën tot stand te brengen tussen de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
en de nationale contactpunten voor de 
integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 175
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat de EU en de 
lidstaten discriminerende of gewelddadige 
handelingen en reacties met betrekking 
tot het volgen van en de deelname aan 
onderwijs door Romakinderen 
doeltreffend moeten aanpakken, zowel 
door middel van wetshandhaving als door 
het bevorderen van wederzijds begrip en 
sociale cohesie;

Or. en

Amendement 176
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie de lidstaten 
aan te sporen het bindende karakter te 
waarborgen van de nationale strategieën 
voor de inclusie van mensen met een 
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Romani-achtergrond voor de periode na 
2020, in de vorm van duidelijke 
doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden, tijdsplanningen, 
voortgangs- en succesindicatoren en 
toezichtmechanismen, en te voorzien in 
adequate financiering voor de uitvoering 
van de strategieën;

Or. en

Amendement 177
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is van mening dat de bestrijding 
van zigeunerhaat een horizontale kwestie 
betreft waar in alle domeinen van het 
Uniebeleid rekening mee moet worden 
gehouden, met name waar het nieuwe 
technologieën betreft;

Or. en

Amendement 178
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap in de prioritaire 
domeinen van het voorstel voor de EU-
richtlijn voor de periode na 2020 en te 
garanderen dat niemand achterblijft, en 
de term “mensen met een Romani-
achtergrond” te gebruiken wanneer zij in 
EU-beleid en -discussies na 2020 naar 

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap;
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Romani-groepen verwijst;

Or. en

Amendement 179
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap in de prioritaire domeinen 
van het voorstel voor de EU-richtlijn voor 
de periode na 2020 en te garanderen dat 
niemand achterblijft, en de term “mensen 
met een Romani-achtergrond” te 
gebruiken wanneer zij in EU-beleid en -
discussies na 2020 naar Romani-groepen 
verwijst;

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap in de prioritaire domeinen 
van het voorstel voor een aanbeveling van 
de Europese Raad voor de periode na 2020 
en te garanderen dat niemand achterblijft;

Or. en

Amendement 180
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap in de prioritaire domeinen 
van het voorstel voor de EU-richtlijn voor 
de periode na 2020 en te garanderen dat 
niemand achterblijft, en de term “mensen 
met een Romani-achtergrond” te 
gebruiken wanneer zij in EU-beleid en -
discussies na 2020 naar Romani-groepen 
verwijst;

5. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de interne heterogeniteit van 
de gemeenschap in de prioritaire domeinen 
van het voorstel voor een EU-initiatief 
inzake gelijkheid en inclusie van de Roma 
voor de periode na 2020 en te garanderen 
dat niemand achterblijft;

Or. en
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Amendement 181
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat prioriteit moet 
worden gegeven aan het 
genderperspectief en genderbewust beleid; 
merkt op dat de rol en status van vrouwen 
binnen de Romagemeenschappen, net als 
binnen andere gemeenschappen, niet 
gelijk zijn aan die van mannen, en dat 
vrouwen vaak met extra taken zijn belast; 
stelt vast dat in toekomstig beleid rekening 
moet worden gehouden met deze 
verschillen en dat hierop moet worden 
ingespeeld in de vorm van specifieke 
interventies en speciale vormen van steun 
voor Romavrouwen; benadrukt dat 
Romavrouwen en -meisjes vaak te 
kampen hebben met meervoudige 
discriminatie en dat met het oog op hun 
empowerment moet worden voorzien in 
specifieke maatregelen;

Or. en

Amendement 182
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. meent dat extra aandacht moet 
uitgaan naar de situatie en de rechten van 
personen in de EU die zich op het snijvlak 
bevinden tussen meerdere 
discriminatiegronden, in het bijzonder 
vrouwen, migranten, LGBTI-personen, 
personen met een lichamelijke of 
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verstandelijke handicap, en slachtoffers 
van mishandeling of moderne slavernij; 
wijst erop dat het de taak van de EU en de 
lidstaten is om maatregelen te treffen op 
dit gebied;

Or. en

Amendement 183
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te 
versterken tussen de mainstream 
financiële en beleidsinstrumenten van de 
EU, met name de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten 
met betrekking tot de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond;

Schrappen

Or. en

Amendement 184
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te 
versterken tussen de mainstream financiële 
en beleidsinstrumenten van de EU, met 
name de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met 

6. verzoekt de Commissie de 
koppeling te versterken tussen de 
mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU en de 
prioriteiten met betrekking tot de inclusie 
van mensen met een Romani-achtergrond; 
verzoekt de Commissie als onderdeel van 
het meerjarig financieel kader middelen te 
mobiliseren ten behoeve van de gelijkheid, 
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een Romani-achtergrond; inclusie en participatie van mensen met 
een Romani-achtergrond, met name 
vanuit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, het nieuwe 
programma Burgers, gelijkheid, rechten 
en waarden, de nieuwe Green Deal en het 
COVID-19-herstelplan van de EU;

Or. en

Amendement 185
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond;

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond; verzoekt de 
Commissie de vaststelling van nationale 
programma’s die worden gefinancierd 
vanuit de ESI-fondsen, meer in het 
bijzonder het ESF, afhankelijk te stellen 
van de uitvoering van de aanbevelingen 
van de Commissie en de Raad in het 
kader van het Romabeleid;

Or. en

Amendement 186
Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond;

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen van waaruit 
geïntegreerde huisvestingsplannen 
kunnen worden ontwikkeld, en de 
prioriteiten met betrekking tot de inclusie 
van mensen met een Romani-achtergrond;

Or. en

Amendement 187
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met 
een Romani-achtergrond;

6. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van het volgend meerjarig 
financieel kader de koppeling te versterken 
tussen de mainstream financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU, met name 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van Roma;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)



AM\1207504NL.docx 109/163 PE653.790v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. maakt zich ernstig zorgen over de 
hoge mate van segregatie op scholen 
onder kinderen met een Romani-
achtergrond, en over de discriminerende 
praktijk om kinderen met een Romani-
achtergrond op scholen te plaatsen voor 
kinderen met een geestelijke handicap, 
een praktijk die in sommige lidstaten nog 
steeds wordt toegepast; spoort de 
betreffende lidstaten aan een eind te 
maken aan dergelijke praktijken 
overeenkomstig de toepasselijke 
antidiscriminatiewetgeving; herinnert 
eraan dat de Commissie tegen drie 
lidstaten inbreukprocedures heeft ingeleid 
in verband met de segregatie van kinderen 
met een Romani-achtergrond; is van 
mening dat er ondanks de inspanningen 
van de Commissie in de afgelopen jaren 
geen vooruitgang is geboekt; verzoekt de 
Commissie derhalve aanvullende 
maatregelen te nemen en deze zaken zo 
nodig naar het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te verwijzen;

Or. en

Amendement 189
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de gevolgen 
van de uitbraak van het coronavirus in de 
hele EU met name de meest behoeftigen 
treffen, waaronder de 
Romagemeenschappen, en betreurt het 
feit dat de Romagemeenschappen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie extra 
worden gediscrimineerd en 
gemarginaliseerd; betreurt het feit dat de 
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uitbraak van het coronavirus mogelijk tot 
bezuinigingen in het volgende MFK 2021-
2027 zal leiden, hetgeen negatieve 
gevolgen zal hebben voor 
maatschappelijke organisaties die de 
belangen van Romagemeenschappen 
behartigen, en deze gemeenschappen 
bijgevolg minder goed ondersteund zullen 
worden; verzoekt de Commissie dit risico 
doeltreffend te ondervangen;

Or. en

Amendement 190
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om ten 
aanzien van de lidstaten met een grote 
Romabevolking in de landspecifieke 
aanbevelingen een beoordeling op te 
nemen met betrekking tot de vooruitgang 
die is geboekt bij het verwezenlijken van 
de doelstellingen uit hoofde van de 
nationale strategieën;

Or. en

Amendement 191
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er in dit kader met klem op 
aan dat entiteiten die discriminerend 
gedrag vertonen tegen de Roma, of 
besluiten nemen of maatregelen uitvoeren 
die dit gedrag in de hand werken, niet in 
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aanmerking mogen komen voor steun uit 
de Uniebegroting;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de COVID-19-
pandemie het actieve gebruik van 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) en -methoden heeft doen toenemen, 
maar dat de pandemie heeft aangetoond 
dat men ontoereikend voorbereid is op de 
digitale transformatie, nu is gebleken dat 
gezinnen met een Romani-achtergrond en 
hun scholen niet de beschikking hebben 
over passende ICT-apparatuur en -
vaardigheden, en dat gezinnen met een 
Romani-achtergrond zich vaak geen 
elektriciteit of aansluitingen op digitale 
apparatuur kunnen veroorloven en 
derhalve niet doeltreffend kunnen 
deelnemen aan onderwijs op afstand waar 
de meerderheid van de bevolking dit wel 
kan; is van mening dat de beschikking 
over ICT-apparatuur van cruciaal belang 
is voor digitaal onderwijs, en spoort de 
Commissie dan ook aan een pool van 
ICT-apparatuur in te richten, 
vergelijkbaar met RescEU of in het kader 
van RescEU, en deze apparatuur te 
verdelen onder de meest kwetsbare 
gezinnen en kinderen zodat zij over de 
basismiddelen beschikken om onderwijs 
of afstand te volgen en hen voor te 
bereiden op het digitale tijdperk; is van 
mening dat toegang tot internet en ICT-
vaardigheden voor alle burgers de 
hoekstenen van het toekomstige digitale 
tijdperk vormen, en dat dit dan ook voor 
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de empowerment van mensen met een 
Romani-achtergrond van essentieel 
belang is; verzoekt de Commissie derhalve 
de mogelijkheid te onderzoeken om het 
recht op vrije toegang tot internet als 
grondrecht in de EU op te nemen en in 
het kader voor de periode na 2020; 
verzoekt de lidstaten ICT-vaardigheden in 
hun onderwijsprogramma’s op te nemen 
voor leerlingen vanaf jonge leeftijd;

Or. en

Amendement 193
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie op 
doeltreffende wijze tegemoet te komen aan 
de zorgen met betrekking tot de steeds 
kleiner wordende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld in sommige 
lidstaten; wijst op het belang van het 
voorzien in voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld van de Roma; is van mening 
dat de ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties van Roma 
en maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de Roma vergt dat zij 
worden vrijgesteld van de vereisten tot 
medefinanciering;

Or. en

Amendement 194
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om een 
nieuw financieringsinstrument of nieuw 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 
18 jaar met een Romani-achtergrond die 
in extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

7. verzoekt de Commissie om nieuwe 
financieringsinstrumenten of 
subprogramma’s te ontwikkelen in 
aanvulling op de maatregelen van de 
lidstaten, die de vooruitgang moeten 
ondersteunen in alle belangrijke 
domeinen van het nieuwe kader voor de 
periode na 2020 en alle bestaande en 
toekomstige EU-initiatieven voor 
onderwijs- en sociale financiering, zoals 
Erasmus Plus, de Europese kindergarantie 
of het Europees Sociaal Fonds Plus, en 
gerichte ondersteuning op maat moeten 
waarborgen van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor Romaleerlingen en 
hoogwaardige arbeidsvoorzieningen voor 
Romajongeren die niet werken en geen 
onderwijs of opleiding volgen, in extreme 
armoede leven en onvoldoende toegang 
hebben tot deze financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om een 
nieuw financieringsinstrument of nieuw 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Romani-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 

7. verzoekt de Commissie 
innovatieve, resultaatgerichte en op 
gegevens gebaseerde benaderingen te 
ontwikkelen als rechtstreekse bijdrage 
aan de volgende generatie programma’s 
(het InvestEU-programma 2021-2027); 
verzoekt de Commissie om een nieuw 
financieringsinstrument of nieuw 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
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en sociale inclusie van de EU; maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Romani-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

Or. en

Amendement 196
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om een 
nieuw financieringsinstrument of nieuw 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Romani-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

7. verzoekt de Commissie om een 
nieuw financieringsinstrument of nieuw 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Roma-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

Or. en

Amendement 197
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie om een 
nieuw financieringsinstrument of nieuw 

7. verzoekt de Commissie om een 
subprogramma te overwegen, gekoppeld 
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subprogramma te overwegen, gekoppeld 
aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Romani-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

aan een bestaand EU-programma voor 
onderwijs- en sociale financiering zoals 
Erasmus Plus of het Europees Sociaal 
Fonds, voor gerichte ondersteuning op 
maat van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor leerlingen tussen de 3 en 18 
jaar met een Romani-achtergrond die in 
extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande 
financieringsinstrumenten voor onderwijs 
en sociale inclusie van de EU;

Or. en

Amendement 198
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat het voorstel voor 
een strategie voor de periode na 2020 ook 
een externe component moet bevatten met 
betrekking tot (potentiële) kandidaat-
landen en nabuurschapslanden, op basis 
waarvan de EU deze landen zou kunnen 
helpen bij het ontwikkelen van 
veelomvattende langetermijnstrategieën 
voor de inclusie en integratie van Roma, 
en financiële steun zou kunnen bieden op 
terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, 
sociale voorzieningen, huisvesting en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 199
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten een gemeenschappelijke 
methode te ontwikkelen voor het 
verzamelen en publiceren van naar 
etnische afkomst uitgesplitste gegevens, 
overeenkomstig de EU-richtlijn 
rassengelijkheid, op een vrijwillige, 
anonieme basis, met inachtneming van de 
bescherming van persoonsgegevens en het 
recht op zelfidentificatie, en in 
samenspraak met de relevante 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 200
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept op tot de EU-brede 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Aarhus, waarin milieurechten en 
mensenrechten aan elkaar worden 
gekoppeld; verzoekt om milieuregelgeving 
die alle delen van de samenleving in 
gelijke mate ten goede komt en 
milieuracisme, dat een inbreuk vormt op 
de internationaal erkende mensenrechten, 
aanpakt;

Or. en

Amendement 201
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie alle 
mogelijke synergieën in te zetten en de 
doelstellingen met betrekking tot de 
inclusie van de Roma te koppelen aan de 
prioritaire beleidsinspanningen op EU- en 
internationaal niveau die betrekking 
hebben op de inclusie van de Roma, zoals 
de Digitale Agenda en de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 202
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak van de 
verdere mainstreaming in de EU-
beleidsmaatregelen van de aspecten die 
samengaan met de integratie van de 
Roma;

Or. en

Amendement 203
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Europese Commissie, 
de lidstaten en de uitbreidingslanden de 
bestaande gangbare financiële 
mechanismen aan te passen en te 
flexibiliseren ten behoeve van het 
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gecombineerde gebruik van financiering 
in Romagemeenschappen door toegang 
tot informatie, ondersteuning, 
capaciteitsopbouw, het verstrekken van 
technische bijstand en garanties 
gedurende het 
financieringsaanvraagproces mogelijk te 
maken, onder meer voor het bestrijden 
van zigeunerhaat;

Or. en

Amendement 204
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten zich specifiek 
te richten op het beperken van de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie die 
de mensen met een Romani-achtergrond 
onevenredig hard heeft getroffen, nu zij 
meer dan ooit tot zondebok worden 
gemaakt en slachtoffer zijn van 
haatpropaganda, onder meer door 
politici; verzoekt de lidstaten de volgende 
elementen van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de Roma te 
evalueren en aan te pakken: racistische 
beleidsvoering, de toename van 
racistische aanvallen, etnisch profileren 
en politiegeweld, beperktere toegang tot 
onderwijs, verhoogde financiële 
onzekerheid, inkomstenderving, sluiting 
of beperking van ondersteunende 
diensten, verminderde steun vanuit de 
overheid, overvolle woningen en 
verminderde toegang tot schoon water en 
sanitaire voorzieningen;

Or. en
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Amendement 205
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. beklemtoont dat huisvesting geen 
“hulpbron” is, maar een eerste 
levensbehoefte, en dat mensen zonder een 
huis niet volledig aan de samenleving 
kunnen deelnemen en hun grondrechten 
kunnen genieten; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen uit het verslag van de 
Commissaris voor de Mensenrechten van 
de Raad van Europa getiteld “The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty”, in het bijzonder aan de aanbeveling 
dat alle lidstaten onverwijld moeten 
toezeggen zich te zullen houden aan 
artikel 31 (over het recht op huisvesting) 
van het herziene Europees Sociaal 
Handvest, en meer te investeren in sociale 
en betaalbare woningen teneinde een eind 
te maken aan buitensporige 
huisvestingskosten, waar met name de 
gemarginaliseerde groepen mee te maken 
hebben;

Or. en

Amendement 206
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie op 
doeltreffende wijze tegemoet te komen aan 
de zorgen met betrekking tot de steeds 
kleiner wordende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld in sommige 
lidstaten; wijst op het belang van het 
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voorzien in voldoende financiële middelen 
voor het ondersteunen van activiteiten van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld van de Roma;

Or. en

Amendement 207
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot 
sociale inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond;

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens die met behulp van 
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toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

de maatschappelijke organisaties van 
Romani zijn verzameld, en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond; benadrukt dat bij het 
opstellen van lokale, regionale en 
nationale begrotingen de inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond tot 
de prioriteiten moet behoren;

Or. en

Amendement 209
Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen, 
ten minste om de vijf jaar wordt herzien 
en geëvalueerd, en een afspiegeling vormt 
van de omvang van de behoeften met 
betrekking tot sociale inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond;

Or. en

Amendement 210
Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen in 
combinatie met een alomvattend 
gezamenlijk beoordelingskader en op 
basis van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

Or. en

Amendement 211
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond en andere mensen in een 
vergelijkbare situatie;

Or. en
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Amendement 212
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de 
periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond;

8. verzoekt de lidstaten om nationale 
strategieën voor de inclusie van Roma voor 
de periode na 2020 te ontwikkelen op basis 
van realistische kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en met een 
toereikende, van tevoren vastgestelde 
begroting die deel uitmaakt van de 
nationale, regionale en lokale begrotingen 
en een afspiegeling vormt van de omvang 
van de behoeften met betrekking tot sociale 
inclusie van Roma;

Or. en

Amendement 213
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten de hoogste 
prioriteit te geven aan het verlichten van 
extreme vormen van armoede onder 
Roma, met name honger, ondervoeding 
en ernstige woningnood;

Or. en

Amendement 214
Lívia Járóka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten i) aandacht te 
besteden aan territoriale ongelijkheden, 
segregatie op het gebied van huisvesting 
en de uitgebreide en uiteenlopende reeks 
ongunstige factoren die meespelen bij de 
planning, afstemming en uitvoering van 
maatregelen ten behoeve van de integratie 
van Roma; ii) duidelijke en bindende 
streefwaarden, tijdsplanningen en 
indicatoren vast te stellen binnen een 
breder kader van prioritaire terreinen 
teneinde de tenuitvoerlegging van de 
strategie goed te kunnen monitoren; iii) 
alle beschikbare gegevens in te zetten 
teneinde benchmarks vast te stellen en de 
ontwikkeling van het beleidsprogramma 
te helpen sturen; benadrukt dat het van 
cruciaal belang is een nauwkeuriger 
profiel van de Romabevolking en hun 
behoeften op te stellen, met inbegrip van 
de Romabevolking in de kandidaat-
landen; stelt derhalve vast dat de 
mechanismen moeten worden 
aangescherpt met het oog op de 
vastlegging van nauwkeurige 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die 
zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, 
en benadrukt dat de richtsnoeren van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten hierbij van essentieel 
belang zouden zijn;

Or. en

Amendement 215
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten wetten en 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen die 
gericht zijn op schadeloosstelling en 
compensatie van de schade voor alle 
kinderen met een Romani-achtergrond 
die verkeerd zijn gediagnosticeerd en in 
speciaal onderwijs terecht zijn gekomen, 
of op basis van hun etnische afkomst in 
voor kinderen met een Romani-
achtergrond voorbehouden klassen en 
scholen, en bijgevolg verstoken zijn van 
hun grondrechten en kansen op 
hoogwaardig onderwijs en goede banen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten hun 
methoden voor gegevensverzameling te 
verbeteren teneinde betrouwbare, 
feitelijke en vergelijkbare gegevens te 
kunnen leveren die ter ondersteuning van 
doeltreffend en empirisch onderbouwd 
beleid kunnen dienen, en een bijdrage 
kunnen leveren aan het verbeteren van de 
doeltreffendheid van strategieën, acties en 
maatregelen, alsook het identificeren van 
structurele problemen;

Or. en

Amendement 217
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. brengt in herinnering de 
toezegging van de lidstaten om 
overeenkomstig de richtlijn 
rassengelijkheid1 bis een gespecialiseerd 
orgaan aan te wijzen voor de bevordering 
van gelijke behandeling van alle 
personen, zonder discriminatie op grond 
van ras of etnische afstamming;
__________________
1 bis Artikel 13 van Richtlijn 2000/43/EG 
van de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming (PB L 180 van 
19.7.2000, blz. 22).

Or. en

Amendement 218
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat in deze nationale 
strategieën speciale aandacht moet 
uitgaan naar het elimineren van de nog 
altijd bestaande vormen van racisme en 
discriminatie gericht tegen mensen met 
een Romani-achtergrond waar het 
onderwijs, huisvesting en 
gezondheidszorg betreft;

Or. en

Amendement 219
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat deze strategieën 
niet als op zichzelf staande documenten 
moeten worden beschouwd, maar als 
integraal onderdeel van het horizontale 
centrale beleid en het lokaal beleid, alsook 
van de werkzaamheden van de 
vakministeries;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten de effectieve 
onafhankelijkheid en het mandaat van en 
de nodige middelen voor de instanties 
voor gelijke kansen te verzekeren zodat zij 
hun taken kunnen vervullen, bestaande 
uit de bevordering van gelijke 
behandeling en de bescherming van de 
grondrechten, ook voor mensen met een 
Romani-achtergrond; is van mening dat 
de instanties voor gelijke kansen de juiste 
instellingen zijn om gegevens te 
verzamelen en tendensen vast te stellen 
met betrekking tot zigeunerhaat en dit op 
Europees niveau aan de orde te stellen;

Or. en

Amendement 221
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst op het feit dat de 
tenuitvoerlegging van het Roma-
integratiebeleid in hoge mate afhankelijk 
is van de politieke wil van de lidstaten; 
roept de nationale overheden op hun 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma hoog op de agenda te plaatsen; 
verzoekt de nationale lidstaten de 
maatregelen van hun regeringen in dit 
opzicht nauwlettend te volgen;

Or. en

Amendement 222
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten zich te richten 
op schadeloosstelling voor historisch en 
hedendaags onrecht, met inbegrip van 
slavernij, gedwongen sterilisatie en 
segregatie in speciale scholen;

Or. en

Amendement 223
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de lidstaten in hun 
nationale documenten uitgebreide, 
overtuigende en adequaat gefinancierde 
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onderwijsstrategieën voor de lange 
termijn centraal te stellen voor het 
aanpakken van alle belangrijke factoren 
en essentiële voorwaarden die 
samenhangen met de kwetsbare situatie 
van de Roma, met inbegrip van factoren 
die betrekking hebben op onderwijs en 
economische, sociale en culturele 
factoren, waaronder racisme en 
discriminatie; is van mening dat deze 
onderwijsstrategieën moeten worden 
ontwikkeld met de volledige 
samenwerking van onderwijsdeskundigen, 
centrale en lokale overheidsinstanties, het 
maatschappelijk middenveld, 
Romagemeenschappen en alle 
geïnteresseerde burgers, op basis van de 
beste praktijken in heel Europa;

Or. en

Amendement 224
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. is van mening dat 
onderwijshervormingen in hoge mate 
gericht moeten zijn op het aanpakken van 
het alarmerend hoge niveau van 
schooluitval onder Romakinderen en er 
voor moeten zorgen dat Romakinderen 
dezelfde onderwijskansen krijgen als niet-
Romakinderen; wijst erop dat erkend 
moet worden dat Romakinderen van huis 
uit niet dezelfde onderwijskansen hebben 
als niet-Romakinderen en dat 
aanvullende actieve maatregelen en 
studiebegeleiding nodig zijn, zodat 
Romakinderen de zichzelf in stand 
houdende cyclus van lage 
opleidingsniveaus kunnen doorbreken; 
wijst op het feit dat er meer aandacht 
moet uitgaan naar de betrokkenheid van 
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ouders bij het onderwijs van hun kinderen 
en dat deze ouders de hiertoe benodigde 
ondersteuning moeten krijgen; is van 
mening dat gratis schoolmaaltijden en 
kinderopvangvoorzieningen ouders ertoe 
zouden aansporen hun kinderen langer 
op school te houden; verzoekt de lidstaten 
in dit kader volop gebruik te maken van 
het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen; is van mening dat er 
nieuwe mogelijkheden moeten worden 
gecreëerd voor kinderen die voortijdig van 
school zijn gegaan, analfabeet zijn en niet 
over de basisvaardigheden beschikken, 
zodat zij hun opleiding kunnen 
voortzetten;

Or. en

Amendement 225
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de lidstaten 
speciale opleidingsprogramma’s voor 
docenten in te richten zodat zij beter in 
staat zijn discriminatie onder kinderen 
aan te pakken en meer aandacht kunnen 
besteden aan het fysieke en emotionele 
welzijn van Romakinderen;

Or. en

Amendement 226
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. verzoekt de nationale 
overheden erop toe te zien dat de Roma 
betere toegang tot de arbeidsmarkt 
krijgen, onder meer door middel van een 
actief beleid met betrekking tot 
volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs gericht op 
laaggeschoolde volwassenen, de grijze 
economie in te perken zodat werknemers 
kunnen werken op basis van wettige 
arbeidscontracten met 
arbeidsvooruitzichten voor de lange 
termijn, en bedrijven aan te sporen meer 
betrokkenheid te tonen; verzoekt de 
lidstaten de arbeidsmogelijkheden voor de 
Roma in de publieke sector te bevorderen;

Or. en

Amendement 227
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen mensen met een 
Romani-achtergrond en specifieke en 
doeltreffende preventieve en corrigerende 
maatregelen te ontwikkelen en in te 
voeren om dit fenomeen op elk niveau 
waar het voorkomt te bestrijden;

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Annalisa Tardino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen mensen met een 
Romani-achtergrond en specifieke en 
doeltreffende preventieve en corrigerende 
maatregelen te ontwikkelen en in te 
voeren om dit fenomeen op elk niveau 
waar het voorkomt te bestrijden;

Schrappen

Or. en

Amendement 229
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen mensen met een 
Romani-achtergrond en specifieke en 
doeltreffende preventieve en corrigerende 
maatregelen te ontwikkelen en in te voeren 
om dit fenomeen op elk niveau waar het 
voorkomt te bestrijden;

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen mensen met een 
Romani-achtergrond en specifieke en 
doeltreffende preventieve en corrigerende 
maatregelen te ontwikkelen en in te voeren 
om dit fenomeen op elk niveau waar het 
voorkomt te bestrijden, onder meer in 
onlinefora en binnen hun nationale 
rechtsstelsels, en de bestrijding van 
zigeunerhaat als horizontaal thema in 
hun nationale strategieën voor inclusie op 
te nemen;

Or. en

Amendement 230
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen mensen met een 
Romani-achtergrond en specifieke en 
doeltreffende preventieve en corrigerende 
maatregelen te ontwikkelen en in te voeren 
om dit fenomeen op elk niveau waar het 
voorkomt te bestrijden;

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat 
officieel te erkennen als een specifieke 
vorm van racisme tegen Roma en 
specifieke en doeltreffende preventieve en 
corrigerende maatregelen te ontwikkelen 
en in te voeren om dit fenomeen op elk 
niveau waar het voorkomt te bestrijden;

Or. en

Amendement 231
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten zich specifiek 
te richten op het beperken van de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie die 
de Romanigemeenschappen onevenredig 
hard heeft getroffen, nu zij meer dan ooit 
tot zondebok worden gemaakt en 
slachtoffer zijn van haatpropaganda, 
onder meer door politici; verzoekt de 
lidstaten de volgende elementen van de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie 
voor het leven van mensen met een 
Romani-achtergrond te evalueren en aan 
te pakken: racistische beleidsvoering, de 
toename van racistische aanvallen, 
etnisch profileren en politiegeweld, 
beperktere toegang tot onderwijs, 
verhoogde financiële onzekerheid, 
inkomstenderving, sluiting of beperking 
van ondersteunende diensten, 
verminderde steun vanuit de overheid, 
overvolle woningen en verminderde 
toegang tot schoon water en sanitaire 
voorzieningen;

Or. en
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Amendement 232
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
de doeltreffende en praktische 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
rassengelijkheid (2000/43/EG), alsook 
van het kaderbesluit betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en 
uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat, ter bestrijding van de 
nog steeds voortdurende zigeunerhaat; 
roept op tot de invoering van wetgeving en 
de oplegging van strengere sancties voor 
elke vorm van discriminatie op grond van 
etnische of sociale afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, gender, 
genderexpressie, genderidentiteit, 
seksuele geaardheid, verblijfsstatus of 
gezondheid;

Or. en

Amendement 233
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het feit dat de strikte 
toepassing van 
antidiscriminatiewetgeving, en het bewust 
maken van het grote publiek van de 
bijzondere situatie van de Roma door 
inzet van de media, schoolprogramma’s 
en activiteiten, van bijzonder belang zijn 
om de vooroordelen weg te nemen bij de 
meerderheidsbevolking zodat zij zich 
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empathischer opstellen in hun gedrag en 
communicatie;

Or. en

Amendement 234
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten voorts in het 
kader van de antidiscriminatiewetgeving 
op nationaal en EU-niveau hun 
inspanningen te intensiveren voor de 
bestrijding van discriminatie, 
haatpropaganda en haatmisdrijven, met 
name wat betreft het toezicht op en de 
bijstand aan Romaslachtoffers;

Or. en

Amendement 235
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de EU-lidstaten concrete 
maatregelen vast te stellen ter bestrijding 
van haatpropaganda en haatmisdrijven op 
grond van zigeunerhaat; merkt op dat 
dergelijke maatregelen moeten 
waarborgen dat de Roma, net als alle 
andere bevolkingsgroepen, op de hoogte 
zijn van de wettelijke bescherming tegen 
haatmisdrijven en haatpropaganda en 
hier een beroep op kunnen doen, waarbij 
tevens wordt gewaarborgd dat de 
wetshandhavingsinstanties meldingen van 
haatmisdrijven op doeltreffende wijze 
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vastleggen op basis van de beginselen die 
zijn bekrachtigd door de EU-groep op 
hoog niveau voor de bestrijding van 
racisme, vreemdelingenhaat en andere 
vormen van onverdraagzaamheid; is van 
mening dat nationale strategieën voor 
integratie van de Roma expliciete 
maatregelen betreffende de aanpak van 
haatmisdrijven en intimidatie op grond 
van zigeunerhaat moeten omvatten in de 
vorm van specifieke maatregelen die 
wetshandhavingsinstanties in 
samenwerking met instanties voor gelijke 
kansen kunnen nemen om te helpen een 
omgeving te creëren waarin de Roma, net 
als alle andere bevolkingsgroepen, zonder 
angst haatmisdrijven en gevallen van 
discriminerende behandeling durven te 
melden, met inbegrip van discriminerende 
etnische profilering, in de wetenschap dat 
hun klachten serieus worden genomen en 
door de bevoegde autoriteiten worden 
opgevolgd1 bis;
__________________
1 bis FRA, EU MIDIS II, “A persisting 
concern: anti-Gypsyism as a barrier to 
Roma inclusion”, blz. 10.

Or. en

Amendement 236
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de lidstaten toe te zien op 
de doeltreffende en praktische 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
rassengelijkheid (2000/43/EG), alsook 
van het kaderbesluit betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en 
uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het 
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strafrecht, ter bestrijding van de nog 
steeds voortdurende zigeunerhaat; 
verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat 
wetgeving wordt ingevoerd en strengere 
sancties worden opgelegd voor elke vorm 
van discriminatie op grond van etnische 
of sociale afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, gender, 
genderexpressie, genderidentiteit, 
huidskleur, seksuele geaardheid, 
verblijfsstatus of gezondheid;

Or. en

Amendement 237
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de lidstaten ten behoeve 
van de Roma gelijke toegang tot justitie en 
gelijkheid voor de wet te waarborgen en 
structurele zigeunerhaat te bestrijden, wat 
zich uit in de vorm van een buitensporig 
politieoptreden en schendingen van de 
mensenrechten van de Roma door 
politieagenten, bijvoorbeeld in de vorm 
van gewelddadige invallen waarbij 
gewonden vallen en eigendommen 
beschadigd worden, ernstige 
mishandeling tijdens detentie enzovoort, 
en het niet voor het gerecht brengen van 
daders bij misdrijven begaan door 
politieagenten;

Or. en

Amendement 238
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. verzoekt de EU-lidstaten 
prioriteit te geven aan maatregelen ter 
bestrijding van zigeunerhaat in het 
onderwijs door een eind te maken aan 
iedere vorm van segregatie van de Roma 
op school en in de klas, overeenkomstig 
de aanbeveling van de Raad uit 2013, 
door een breed scala aan maatregelen in 
te zetten ten behoeve van de actieve 
betrokkenheid van lokale 
belanghebbenden, met name Romaouders 
en -kinderen, evenals 
gemeenschapsorganisaties; benadrukt dat 
bewustmakingscampagnes over 
zigeunerhaat met name gericht moeten 
zijn op ouders, docenten en kinderen met 
een niet-Roma-achtergrond1 bis;
__________________
1 bis FRA, EU MIDIS II, “A persisting 
concern: anti-Gypsyism as a barrier to 
Roma inclusion”, blz. 11.

Or. en

Amendement 239
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. verzoekt alle lidstaten om 
alomvattende seksuele voorlichting te 
waarborgen, evenals laagdrempelige 
toegang voor vrouwen tot gezinsplanning 
en het volledige spectrum van 
reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethoden en 
veilige en legale abortus;

Or. en
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Amendement 240
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. roept de lidstaten op ervoor 
te zorgen dat in reguliere 
onderwijsprogramma’s structureel 
aandacht wordt besteed aan eerbied voor 
diversiteit, intercultureel begrip en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 241
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. verzoekt de lidstaten ten 
behoeve van mensen met een Roma-
achtergrond gelijke toegang tot justitie en 
gelijkheid voor de wet te waarborgen en 
structurele zigeunerhaat te bestrijden, wat 
zich uit in de vorm van een buitensporig 
politieoptreden en schendingen van de 
mensenrechten van de Roma door 
politieagenten, bijvoorbeeld in de vorm 
van gewelddadige invallen waarbij 
gewonden vallen en eigendommen 
beschadigd worden en het niet voor het 
gerecht brengen van daders bij misdrijven 
begaan door politieagenten;

Or. en
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Amendement 242
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. verzoekt de EU-lidstaten 
gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs 
voor Romakinderen te waarborgen, onder 
meer in de vorm van ervaringsgericht 
onderwijs en mogelijkheden voor 
levenslang leren; benadrukt dat er vooral 
aandacht moet worden geschonken aan 
zorg en onderwijs voor jonge kinderen 
gezien het feit dat dit een essentiële 
bijdrage kan leveren aan het voorkomen 
van achterstanden op jonge leeftijd en het 
bevorderen van positieve leergewoonten 
en sociale vaardigheden;

Or. en

Amendement 243
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. roept de lidstaten op iedere 
vorm van het ontzeggen aan 
Romavrouwen en -meisjes van de toegang 
tot reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten en -rechten, te 
voorkomen, te veroordelen en op passende 
wijze te bestraffen;

Or. en

Amendement 244
Romeo Franz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. roept de lidstaten op iedere 
vorm van het ontzeggen aan 
Romavrouwen en -meisjes van de toegang 
tot reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten en -rechten, te 
voorkomen, te veroordelen en op passende 
wijze te bestraffen; verzoekt de lidstaten 
toereikende financiering te reserveren 
voor het verbeteren van de algehele 
gezondheid van Romanigemeenschappen 
door middel van gezondheids- en seksuele 
voorlichting, mobiele 
gezondheidscontroles in gesegregeerde 
gebieden, 
gezondheidsvoorlichtingscampagnes 
inzake preventie, en door bij de opleiding 
van gezondheidswerkers en sociaal 
werkers aandacht te besteden aan het 
thema diversiteit, zodat de EU-
gezondheidsstelsels beter op dit thema 
kunnen worden afgestemd;

Or. en

Amendement 245
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. verzoekt de EU-lidstaten 
maatregelen te ontwikkelen voor een 
betere toegang tot hoogwaardige en 
betaalbare preventieve en curatieve 
gezondheidszorg voor de Roma, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, met name waar het 
vrouwen, kinderen, bejaarden en 
personen met een handicap betreft; 
herhaalt dat een verbeterde toegang tot 
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gezondheidsdiensten in dit kader van 
essentieel belang is, zowel waar het de 
fysieke toegang betreft als het wegnemen 
van niet-zichtbare belemmeringen, 
waarbij vooroordelen een belangrijke rol 
spelen;

Or. en

Amendement 246
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. veroordeelt met klem de 
etnische segregatie van Romavrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijk te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van 
gedwongen sterilisatie en sterilisatie 
onder dwang onverwijld en naar behoren 
schadeloos worden gesteld, waaronder 
middels de vaststelling van robuuste 
compensatieregelingen;

Or. en

Amendement 247
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 septies. verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijk te 
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verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van 
gedwongen sterilisatie en sterilisatie 
onder dwang onverwijld en naar behoren 
schadeloos worden gesteld, waaronder 
middels de vaststelling van robuuste 
compensatieregelingen;

Or. en

Amendement 248
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 septies. roept de lidstaten ertoe op 
iets te doen aan het feit dat slachtoffers 
van haatmisdrijven hiervan geen melding 
doen vanwege ontoereikende waarborgen 
en het nalaten van de autoriteiten om in 
de lidstaten haatmisdrijven naar behoren 
te onderzoeken en de daders te 
veroordelen;

Or. en

Amendement 249
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 octies. verzoekt de lidstaten 
aandacht te besteden aan de situatie en de 
rechten van mensen met een Romani-
achtergrond die zich in de EU op het 
snijvlak bevinden tussen meerdere 
discriminatiegronden, in het bijzonder 
vrouwen, rondtrekkende mensen met een 
Romani-achtergrond, LGBTI-personen, 
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personen met een lichamelijke of 
verstandelijke handicap, en slachtoffers 
van mishandeling of moderne slavernij;

Or. en

Amendement 250
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 nonies. verzoekt de lidstaten erop 
toe te zien dat mensen met een Romani-
achtergrond naar behoren staan 
ingeschreven op basis van 
identiteitsdocumenten en geboorteakten, 
en dat hun bezittingen (grond en huizen) 
naar behoren zijn geregistreerd, door alle 
toekomstige juridische en administratieve 
belemmeringen weg te nemen;

Or. en

Amendement 251
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 decies. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat alle scholen en 
schoolinspecties hun juridische 
verplichting nakomen tot de desegregatie 
van scholen, en zich ertoe verbinden ieder 
jaar een overzicht te maken en te 
publiceren van de situatie betreffende 
segregatie op scholen op alle niveaus, en 
dat de partijen die deze verplichtingen niet 
nakomen worden bestraft, en een 
ministeriële commissie voor desegregatie 
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mogelijk te maken en te financieren voor 
het ondersteunen van scholen die tot 
desegregatie willen overgaan en het 
opleggen van sancties aan partijen die 
niet aan de verplichtingen voldoen;

Or. en

Amendement 252
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 undecies. verzoekt de lidstaten een 
veelomvattend mechanisme vast te stellen 
om te waarborgen dat discriminatie van 
en misstanden tegen mensen met een 
Romani-achtergrond op het gebied van 
huisvesting worden voorkomen en 
bestraft, en gedwongen uitzettingen 
zonder te voorzien in alternatieve 
huisvesting worden verboden;

Or. en

Amendement 253
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-
paternalistische benadering over te 
stappen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 254
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-
paternalistische benadering over te 
stappen;

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten door te waarborgen dat de 
Roma en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld volledig 
worden betrokken bij het ontwerp, de 
uitvoering en monitoring van het kader, 
en de deelname van de Roma tot een 
bindende gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm te maken in het 
toekomstige kader en de toekomstige 
nationale strategieën;

Or. en

Amendement 255
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-
paternalistische benadering over te 
stappen;

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 256
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-paternalistische 
benadering over te stappen;

10. verzoekt de lidstaten, rekening 
houdend met het genderperspectief, de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische benadering op een niet-
paternalistische benadering over te 
stappen; benadrukt dat lokale en regionale 
belanghebbenden (zoals ngo’s, activisten, 
lokale deskundigen, leden van de 
gemeenschap, slachtoffers van 
zigeunerhaat, enzovoort) in aanzienlijke 
mate moeten worden betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van en het 
toezicht op de nationale strategieën voor 
inclusie en ander openbaar beleid gericht 
op mensen met een Romani-achtergrond;

Or. en

Amendement 257
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-paternalistische 
benadering over te stappen;

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-paternalistische 
benadering over te stappen, en de 
voorlichting aan Romakiezers en de 
opkomst bij de verkiezingen te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 258
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van mensen met een 
Romani-achtergrond bij beleidsvorming te 
vergroten en hierbij van een 
paternalistische op een niet-paternalistische 
benadering over te stappen;

10. verzoekt de lidstaten de 
betrokkenheid van Roma bij 
beleidsvorming te vergroten en hierbij van 
een paternalistische op een niet-
paternalistische benadering over te 
stappen;

Or. en

Amendement 259
Clare Daly, Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat in hun nationale strategieën 
voor integratie van de Roma een specifiek 
hoofdstuk over vrouwenrechten en 
gendergelijkheid wordt opgenomen en dat 
in elke sectie daarvan 
gendermainstreamingmaatregelen worden 
toegepast die gericht zijn op het 
bevorderen van vrouwenrechten en het 
gendergelijkheidsperspectief, met name 
voor wat de toewijzing van middelen 
betreft, in overeenstemming met de 
conclusies van de Raad met betrekking tot 
een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma, 
waarin erop wordt aangedrongen dat in 
alle beleidsmaatregelen en acties ter 
bevordering van de integratie van Roma 
een genderperspectief wordt opgenomen; 
verzoekt de regeringen en lokale 
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autoriteiten van de lidstaten 
Romavrouwen te betrekken bij de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
evaluatie en monitoring van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma; 
benadrukt dat er systematisch naar 
geslacht uitgesplitste gegevens moeten 
worden verzameld en dat deze regelmatig 
moeten worden geanalyseerd, en verzoekt 
de Commissie en de lidstaten te 
beoordelen of beleidsmaatregelen leiden 
tot de gewenste verbeteringen voor 
Romavrouwen en -meisjes en actie te 
ondernemen indien er te weinig 
vooruitgang wordt geboekt;

Or. en

Amendement 260
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten de 
voorzieningen voor gezondheids- en 
schoolmediators verplicht uit te breiden 
zodat hier alle Romanigemeenschappen 
onder vallen en er één mediator per 
vijfhonderd mensen beschikbaar is, en 
deze voorzieningen adequaat te 
financieren en ondersteunen, zodat de 
mediators een centralere rol in het 
inclusieproces toebedeeld krijgen;

Or. en

Amendement 261
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten in 
samenspraak met de relevante 
gemeenschappen naar etnische afkomst 
uitgesplitste gegevens te verzamelen en 
publiceren, op een vrijwillige, anonieme 
basis, met inachtneming van de 
bescherming van persoonsgegevens en het 
recht op zelfidentificatie;

Or. en

Amendement 262
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten aan te geven 
welk niveau van financiering nodig is om 
de voorgestelde maatregelen voor de 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond uit te voeren en aan te geven 
welk bedrag in de nationale en EU-
begrotingen beschikbaar is voor dergelijke 
maatregelen;

11. roept de lidstaten op niet 
uitsluitend gebruik te maken van 
financiële EU-steun om de situatie van de 
Roma te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
aan te geven welk niveau van financiering 
nodig is om de voorgestelde maatregelen 
voor de inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond uit te voeren en aan te 
geven welk bedrag in de nationale en EU-
begrotingen beschikbaar is voor dergelijke 
maatregelen;

Or. en

Amendement 263
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten aan te geven 11. verzoekt de lidstaten aan te geven 
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welk niveau van financiering nodig is om 
de voorgestelde maatregelen voor de 
inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond uit te voeren en aan te geven 
welk bedrag in de nationale en EU-
begrotingen beschikbaar is voor dergelijke 
maatregelen;

welk niveau van financiering nodig is om 
de voorgestelde maatregelen voor de 
inclusie van Roma uit te voeren en aan te 
geven welk bedrag in de nationale en EU-
begrotingen beschikbaar is voor dergelijke 
maatregelen;

Or. en

Amendement 264
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten meer te 
investeren in de empowerment en 
participatie van Romani-jongeren, -
vrouwen en -kinderen (met name 
kinderen in de basisschoolleeftijd voor wie 
het moeilijk is om naar school te gaan 
wegens de precaire financiële en sociale 
situatie van hun gezinnen) op alle 
domeinen van het openbare leven, met 
inbegrip van gezondheidszorg, onderwijs, 
werkgelegenheid, beroepsopleidingen en 
huisvesting;

Or. en

Amendement 265
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de lidstaten de 
Romanitaal, -cultuur en -geschiedenis in 
de schoolprogramma’s, in musea en 
andere culturele en historische contexten 
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te bevorderen, en de bijdrage van de 
Romanicultuur aan het Europees erfgoed 
te erkennen; verzoekt de lidstaten 
coherente en consequente maatregelen te 
ontwikkelen, vergezeld van passende 
financiering, voor het stimuleren, steunen 
en bevorderen van Romanikunst en -
cultuur, het materieel en immaterieel 
erfgoed van de traditionele 
Romanicultuur te onderzoeken en in 
stand te houden, en de traditionele 
Romaniambachten in ere te herstellen en 
te promoten;

Or. en

Amendement 266
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt de lidstaten 
maatregelen te ontwikkelen ter 
bevordering van de empowerment van 
Romanivrouwen, -meisjes en -jongeren 
door te zorgen voor betere onderwijs- en 
werkgelegenheidskansen teneinde hen te 
helpen hun volledige potentieel te 
verwezenlijken als onafhankelijke, 
zelfverzekerde en geëmancipeerde actieve 
burgers; verzoekt de lidstaten de 
gendergelijkheidsaspecten integraal 
onderdeel te maken van alle relevante 
beleidsterreinen en op alle niveaus;

Or. en

Amendement 267
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om te garanderen dat de 
middelen naar behoren worden 
toegewezen en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

12. verzoekt de lidstaten 
financieringsmaatregelen te ontwikkelen 
die de behoeftigen in de samenleving op 
de meest directe en doeltreffende manier 
steunen en die zijn gebaseerd op sterkere 
bewakings- en evaluatiemechanismen;

Or. en

Amendement 268
Romeo Franz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om te garanderen dat de 
middelen naar behoren worden toegewezen 
en er geen misbruik van wordt gemaakt;

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere mechanismen voor bewaking en 
toezicht te ontwikkelen om te garanderen 
dat de toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt; verzoekt de lidstaten 
in hun regionale en lokale 
ontwikkelingsstructuren betere 
identificatiemethoden voor 
gemarginaliseerde 
Romanigemeenschappen toe te passen, 
alsook sterkere 
financieringsmechanismen, teneinde 
meer doelgerichte investeringen in 
gemarginaliseerde 
Romanigemeenschappen mogelijk te 
maken en een betere integratie van deze 
gemeenschappen waar het de uitvoering 
van de fondsen betreft;

Or. en

Amendement 269
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om te garanderen dat de 
middelen naar behoren worden toegewezen 
en er geen misbruik van wordt gemaakt;

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen en meer rekening te houden 
met Romaspecifieke criteria die expliciet 
maar niet uitsluitend op de Roma zijn 
gericht1 bis, om te garanderen dat de 
toegewezen middelen naar behoren worden 
uitgegeven en er geen misbruik van wordt 
gemaakt;

__________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “EU-beleidsinitiatieven en 
financiële steun voor de integratie van de 
Roma: het afgelopen decennium is er 
aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar 
ter plaatse zijn extra inspanningen 
nodig”, 2016, blz. 74, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf

Or. en

Amendement 270
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om te garanderen dat de 
middelen naar behoren worden toegewezen 
en er geen misbruik van wordt gemaakt;

12. verzoekt de lidstaten in 
samenwerking met 
Romavertegenwoordigers en ngo’s 
efficiëntere en sterkere 
bewakingsmechanismen te ontwikkelen om 
te garanderen dat de toegewezen middelen 
bij de Roma terechtkomen, naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;

Or. en
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Amendement 271
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om te garanderen dat de 
middelen naar behoren worden toegewezen 
en er geen misbruik van wordt gemaakt;

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en 
sterkere bewakingsmechanismen te 
ontwikkelen om de doeltreffendheid van 
de beleidsmaatregelen te waarborgen en 
te garanderen dat de toegewezen middelen 
naar behoren worden uitgegeven en er 
geen misbruik van wordt gemaakt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent dat de route naar een 
succesvolle integratie van kinderen met 
een Romani-achtergrond niet alleen 
verplicht (hoogwaardig en niet-
gesegregeerd) onderwijs vereist, maar ook 
onderwijs vanaf jonge leeftijd en gelijke 
toegang tot buitenschoolse activiteiten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
toereikende financiering te waarborgen 
voor ngo’s die dergelijke activiteiten 
aanbieden, aangezien deze activiteiten van 
essentieel belang zijn voor het creëren van 
de nodige omgeving en voorwaarden om 
kinderen met alle mogelijke 
achtergronden gelijke kansen te bieden; is 
van mening dat ook de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten in dit 
opzicht van cruciaal belang is;
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Or. en

Amendement 273
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de situatie van de 
Romagemeenschappen in kaart te 
brengen en EU-middelen in te zetten om 
doeltreffende maatregelen te nemen 
teneinde de in kaart gebrachte 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden; 
merkt op dat de nieuwe kaderstrategie 
moet worden afgestemd op de huidige 
situatie, zodat toenemende armoede en de 
uitsluiting van gemeenschappen kunnen 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 274
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten toereikende 
financiering te reserveren voor het 
verbeteren van de algehele gezondheid 
van Romanigemeenschappen door middel 
van gezondheids- en seksuele voorlichting 
en voorlichtingscampagnes, mobiele 
gezondheidscontroles in gesegregeerde 
gebieden en preventie, en door bij de 
opleiding van gezondheidswerkers en 
sociaal werkers aandacht te besteden aan 
de aanpak van discriminerende 
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praktijken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst op de discriminerende 
praktijken en geweldsincidenten van de 
kant van de politie tegen mensen met een 
Romani-achtergrond in de lidstaten; 
verzoekt de lidstaten richtsnoeren vast te 
stellen en opleidingen voor de 
politiediensten te ontwikkelen om de 
onevenredige criminalisering van mensen 
met een Romani-achtergrond tegen te 
gaan, alsook te vergaand politieoptreden 
(etnische profilering, buitensporige 
arrestatie- en zoekprocedures, 
ongegronde invallen in 
Romaverblijfplaatsen, willekeurige 
inbeslagneming en vernieling van 
eigendommen, buitensporig gebruik van 
geweld bij arrestaties, mishandeling, 
bedreiging, vernederende behandeling, 
lichamelijk geweld en ontzegging van 
rechten tijdens politieverhoren en 
hechtenis), en te zwak politieoptreden bij 
misdrijven tegen mensen met een 
Romani-achtergrond, aangezien bij door 
mensen met een Romani-achtergrond 
gemelde misdrijven weinig tot geen 
bijstand en bescherming wordt verleend 
(zoals in geval van mensenhandel of 
huiselijk geweld) of onderzoek wordt 
verricht (met name in het geval van 
haatmisdrijven); verzoekt de betreffende 
lidstaten erop toe te zien dat er in die 
gevallen een volledig onderzoek naar de 
politie wordt verricht, met name in het 
geval van geweld en wangedrag door de 



PE653.790v01-00 158/163 AM\1207504NL.docx

NL

politie; verzoekt de lidstaten passende 
corrigerende maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 276
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. moedigt de lidstaten aan onderwijs 
op het gebied van mensenrechten, 
democratisch burgerschap en de 
geschiedenis van de Roma op te nemen in 
hun schoolprogramma’s, 
bewustmakingscampagnes over 
zigeunerhaat te ontwikkelen, ervoor te 
zorgen dat de Roma naar behoren worden 
vertegenwoordigd in de openbare media 
zodat er structureel aandacht is voor 
eerbied voor diversiteit en intercultureel 
begrip, teneinde stereotypen te bestrijden 
en de onbewuste maatschappelijke 
consensus om Roma uit te sluiten tegen te 
gaan, en de Roma bewuster te maken van 
hun rechten en de mogelijkheden tot 
uitoefening van die rechten;

Or. en

Amendement 277
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten de Roma te 
beschermen tegen bedreigingen door 
extreemrechtse groeperingen, onderzoek 
te verrichten naar meldingen van 
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mishandeling door de politie, en te 
waarborgen dat Roma in 
wetshandhavingsinstanties en de 
veiligheidsdiensten kunnen werken;

Or. en

Amendement 278
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de lidstaten te 
investeren in digitale 
alfabetiseringsprogramma’s ter 
ondersteuning van Romakinderen;

Or. en

Amendement 279
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. verzoekt de lidstaten zich 
specifiek te richten op het beperken van 
de gevolgen van de COVID-19-pandemie 
die de mensen met een Romani-
achtergrond onevenredig hard heeft 
getroffen, nu zij meer dan ooit tot 
zondebok worden gemaakt en slachtoffer 
zijn van haatpropaganda, onder meer 
door politici;

Or. en
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Amendement 280
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 septies. verzoekt de lidstaten 
artikel 31 (over het recht op huisvesting) 
van het herziene Europees Sociaal 
Handvest in acht te nemen, en meer te 
investeren in sociale en betaalbare 
woningen teneinde een eind te maken aan 
buitensporige huisvestingskosten, waar 
met name de gemarginaliseerde groepen 
mee te maken hebben;

Or. en

Amendement 281
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 octies. is verheugd over de 
verklaringen van de Raad van Europa dat 
haattaal op het internet noopt tot 
nadenken en tot aanvullende maatregelen 
inzake reglementering en nieuwe 
manieren om dit verschijnsel te bestrijden, 
bijvoorbeeld door een tegengeluid te 
bieden en factchecktechnologieën in te 
zetten; steunt de gedragscode met IT-
bedrijven en dringt er bij de EU en de 
lidstaten op aan nauw samen te werken 
met IT-bedrijven om onrechtmatige 
inhoud op het internet, zoals haattaal, te 
voorkomen;

Or. en
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Amendement 282
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 nonies. verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de doeltreffende tenuitvoerlegging 
van de richtlijn rassengelijkheid 
(2000/43/EG), alsook van het kaderbesluit 
betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat, ter bestrijding van de 
nog steeds voortdurende zigeunerhaat;

Or. en

Amendement 283
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 decies. verzoekt de lidstaten ten 
behoeve van de Roma gelijke toegang tot 
justitie en gelijkheid voor de wet te 
waarborgen en structurele zigeunerhaat 
doeltreffend te bestrijden, wat zich uit in 
de vorm van een buitensporig 
politieoptreden en schendingen van de 
mensenrechten door politieagenten, 
bijvoorbeeld in de vorm van gewelddadige 
invallen waarbij gewonden vallen en 
eigendommen beschadigd worden, 
ernstige mishandeling tijdens detentie, en 
het niet voor het gerecht brengen van 
daders bij misdrijven begaan door 
politieagenten;

Or. en
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Amendement 284
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 undecies. veroordeelt de etnische 
segregatie van Romavrouwen in 
kraamklinieken; verzoekt de lidstaten alle 
vormen van etnische segregatie in 
gezondheidszorginstellingen, met inbegrip 
van kraamklinieken, onmiddellijk te 
verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van 
gedwongen sterilisatie en sterilisatie 
onder dwang onverwijld en naar behoren 
schadeloos worden gesteld, waaronder 
middels de vaststelling van robuuste 
compensatieregelingen;

Or. en

Amendement 285
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 duodecies. veroordeelt de 
haatmisdrijven en haatpropaganda naar 
aanleiding van zigeunerhaat; roept de 
lidstaten ertoe op iets te doen aan het feit 
dat slachtoffers van haatmisdrijven 
hiervan geen melding doen vanwege 
ontoereikende waarborgen en het nalaten 
van de autoriteiten om in de lidstaten 
haatmisdrijven naar behoren te 
onderzoeken en de daders te veroordelen;

Or. en
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Amendement 286
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op het belangrijke werk van 
de afdeling Roma en Travellers van de 
Raad van Europa dat bijdraagt aan de 
bevordering en bescherming van de 
rechten van Roma en Travellers in de 
lidstaten van de Raad van Europa, door 
samen met de regeringen van de lidstaten 
wetgeving, beleidslijnen, programma's en 
maatregelen ter bevordering van gelijke 
kansen, diversiteit en sociale inclusie van 
Roma te ontwikkelen en uit te voeren;

Or. fr


