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Amendamentul 1
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, Carta socială 
europeană, Convenția-cadru pentru 
protecția minorităților naționale, precum 
și rapoartele și recomandările 
comisarului Consiliului Europei pentru 
Drepturile Omului, ale Comisiei 
Europene împotriva Rasismului și 
Intoleranței (ECRI) și alte mecanisme ale 
Consiliului Europei,

Or. en

Amendamentul 2
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
universală a drepturilor omului și 
tratatele Organizației Națiunilor Unite în 
domeniul drepturilor omului, inclusiv 
Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice și Pactul 
internațional cu privire la drepturile 
economice, sociale și culturale, Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, 
Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei și 
Convenția privind drepturile copilului,
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Or. en

Amendamentul 3
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Referirea 1 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 
29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică,

Or. en

Amendamentul 4
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Referirea 1 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2000/78/CE a Consiliului din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă,

Or. en

Amendamentul 5
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Referirea 1 e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului 
și xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal,

Or. en

Amendamentul 6
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Parlamentului European din 2010 
referitor la Strategia UE privind 
incluziunea romilor și Raportul din 2013 
referitor la aspectele de gen ale Cadrului 
UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor,

Or. en

Amendamentul 7
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 
2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine etnică 
(Directiva privind egalitatea de tratament 
fără deosebire de rasă) și Decizia-cadru 
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2008/913/JAI a Consiliului privind 
combaterea anumitor forme și expresii ale 
rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal,

Or. en

Amendamentul 8
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 25 
octombrie 2018 referitoare la 
intensificarea violenței cu caracter 
neofascist în Europa (2018/2869(RSP)),

Or. en

Amendamentul 9
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa 
referitoare la protecție și nediscriminare 
în ceea ce privește minoritățile în statele 
membre ale UE, adoptată la 7 februarie 
2018,

Or. en

Amendamentul 10
Lívia Járóka
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Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Avizul 
Comitetului Economic și Social European 
intitulat „Situația femeilor de etnie romă” 
SOC/585-EESC-2018,

Or. en

Amendamentul 11
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 13 
noiembrie 2018 referitoare la standardele 
minime pentru minorități în UE 
(2018/2036(INI)),

Or. en

Amendamentul 12
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 6 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 13 martie 
2018 referitoare la regiunile cu întârzieri 
în dezvoltare din UE (2017/2208(INI)),

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

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere principiul 16 al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
care subliniază dreptul de acces în timp 
util la servicii medicale preventive și 
curative de calitate și accesibile din punct 
de vedere financiar,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea de 
politică generală nr. 13 a Comisiei 
Europene împotriva Rasismului și 
Intoleranței (ECRI),

Or. en

Amendamentul 15
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere principiul 19 al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
care prevede că „trebuie asigurat accesul 
la locuințe sociale sau la o asistență 
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pentru locuințe de bună calitate pentru 
persoanele aflate într-o situație dificilă”,

Or. en

Amendamentul 16
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 a 
ONU pentru dezvoltare durabilă,

Or. en

Amendamentul 17
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 
2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine etnică,

Or. en

Amendamentul 18
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
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2000/78/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă,

Or. en

Amendamentul 19
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului 
și xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal,

Or. en

Amendamentul 20
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 10 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. având în vedere Regulamentul 
(CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 6 
septembrie 2006 privind aplicarea, pentru 
instituțiile și organismele comunitare, a 
dispozițiilor Convenției de la Aarhus 
privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în domeniul mediului,

Or. en
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Amendamentul 21
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rapoartele și 
recomandările relevante ale organizațiilor 
societății civile care reprezintă populația 
de origine romă, ale organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) și ale 
instituțiilor de cercetare,

— având în vedere rapoartele și 
recomandările relevante ale organizațiilor 
societății civile care reprezintă romii, ale 
organizațiilor neguvernamentale (ONG-
uri) și ale instituțiilor de cercetare,

Or. en

Amendamentul 22
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere acțiunea de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
intitulată Nerespectarea Directivei 
2000/43/CE privind egalitatea de 
tratament între rase - discriminarea 
copiilor romi în educație (acțiunile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 
20142174, 20152025 și 20152206),

Or. en

Amendamentul 23
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere inițiativele 
cetățenești europene precum „Minority 
SafePack – un milion de semnături 
pentru susținerea diversității în Europa” 
și „Politica de coeziune pentru egalitatea 
regiunilor și păstrarea/sustenabilitatea 
culturilor regionale”,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea de 
politică generală nr. 13 a Comisiei 
Europene împotriva Rasismului și 
Intoleranței (ECRI),

Or. en

Amendamentul 25
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația de la 
Poznan a partenerilor din Balcanii de 
Vest privind integrarea romilor în cadrul 
procesului de extindere al UE,

Or. en
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Amendamentul 26
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul din 2016 
al Băncii Mondiale privind harta sărăciei, 
care identifică în mod clar regiunile din 
Europa care prezintă cele mai mari 
întârzieri în ceea ce privește dezvoltarea,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât cea mai mare parte a 
populației de origine romă este privată de 
drepturile sale fundamentale în toate 
domeniile vieții;

Or. en

Amendamentul 28
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare25;

A. întrucât o proporție semnificativă a 
romilor* din Europa trăiesc în condiții 
marginale atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, și în condiții socioeconomice 
foarte precare25;
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*Dorim să modificăm sintagma 
„populație de origine romă” cu cuvântul 
„romi” în întregul text, deoarece aceasta 
se bazează pe autoidentificare și nu este 
clar care sunt persoanele considerate „de 
origine romă”; de aceea propunem să 
folosim termenul de „romi” în 
concordanță cu alte documente și acte 
legislative ale UE, precum și cu 
documente ale altor organizații 
internaționale, cum ar fi Consiliul 
Europei. Legislația Ungariei nu se referă 
la „originea” unei persoane, ci folosește 
termenul de „rom”. Conform legislației 
Ungariei, apartenența la o anumită 
naționalitate – inclusiv la cea romă – se 
bazează pe autoidentificare. La fel ca în 
alte documente politice ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, termenul 
„rom” este utilizat ca termen generic ce 
include grupuri de persoane care au 
caracteristici culturale mai mult sau mai 
puțin similare, cum ar fi sinti, nomazi, 
kalé, gens du voyage etc., indiferent dacă 
sunt sedentari sau nu;

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

Or. en

Amendamentul 29
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 

A. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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socioeconomice foarte precare25;

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

Or. en

Amendamentul 30
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare25;

A. întrucât romii și populația sinti 
reprezintă cea mai mare minoritate etnică 
a Europei; întrucât o proporție 
semnificativă a populației de origine romă 
din Europa trăiește în condiții extrem de 
precare atât în zonele rurale, cât și în cele 
urbane, și în condiții socioeconomice 
foarte precare25;

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

Or. en

Amendamentul 31
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
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trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare25;

trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare; întrucât 
aproximativ 80 % dintre romii din cele 
nouă state membre ale UE cu cea mai 
numeroasă populație romă trăiesc sub 
pragul de sărăcie al țării lor; întrucât o 
treime dintre romi trăiesc în locuințe 
neracordate la rețeaua de apă curentă, 
peste o treime dintre copiii romi trăiesc în 
gospodării în care măcar o persoană a 
suferit de foame cel puțin o dată în luna 
precedentă, iar 50 % dintre romii cu 
vârsta cuprinsă între șase și 24 de ani nu 
urmează nicio formă de învățământ;25

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

Or. en

Amendamentul 32
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare25;

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare; întrucât, în 
2016, aproximativ 80 % din populația de 
origine romă trăia sub pragul de sărăcie 
al țării lor; 25

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.
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Or. en

Amendamentul 33
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește în condiții marginale atât în zonele 
rurale, cât și în cele urbane, și în condiții 
socioeconomice foarte precare25;

A. întrucât o proporție semnificativă a 
populației de origine romă din Europa 
trăiește, pentru că așa dorește, în condiții 
marginale atât în zonele rurale, cât și în 
cele urbane, și în condiții socioeconomice 
foarte precare din cauza refuzului lor de a 
respecta măsurile impuse de statele 
membre, care vizează integrarea lor 
deplină în societate;

__________________ __________________
25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

25 FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016.

Or. en

Amendamentul 34
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, potrivit unor constatări 
selectate privind romii din sondajul FRA 
EU-MIDIS II, aproximativ 80 % dintre 
romii chestionați trăiesc sub pragul 
riscului de sărăcie din țara lor; întrucât 
unul din trei romi trăiește în locuințe 
neracordate la rețeaua de apă curentă și 
unul din 10 în locuințe care nu sunt 
conectate la electricitate; întrucât peste o 
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treime dintre copiii romi trăiesc în 
gospodării în care cel puțin o persoană a 
suferit de foame cel puțin o dată în luna 
precedentă; întrucât 63 % dintre romii cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare; întrucât numai unul din doi 
copii romi merg la creșă sau la grădiniță 
și un procent foarte mic frecventează în 
continuare școala după terminarea 
învățământului obligatoriu, 50 % dintre 
romii cu vârsta cuprinsă între șase și 24 
de ani nu urmează nicio formă de 
învățământ;

Or. en

Amendamentul 35
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sărăcia este atât un 
rezultat, cât și un factor de excludere de la 
educație, ocuparea forței de muncă, 
sănătate și locuință; întrucât un obiectiv-
cheie al Strategiei Europa 2020 pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii este reducerea cu 20 de 
milioane a numărului persoanelor 
amenințate cu sărăcia, inclusiv a 
populației de origine romă;

Or. en

Amendamentul 36
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât o pondere semnificativă a 
populației de origine romă a reușit să 
creeze rețele infracționale de mari 
dimensiuni în mai multe state membre, 
obținând profituri mari din activități 
ilegale, cum ar fi cămătăria, traficul de 
droguri, prostituția și gestionarea ilegală 
a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 37
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât există o discriminare 
instituțională față de persoanele de 
origine romă în toate domeniile vieții, 
inclusiv în ceea ce privește locuințele, 
educația, asistența medicală și ocuparea 
forței de muncă; întrucât acestea se 
confruntă adesea cu probleme atunci 
când accesează serviciile sociale, de 
ocupare a forței de muncă și de asistență 
socială;

Or. en

Amendamentul 38
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât un număr mare de romi 
trăiesc în continuare în așezări informale, 
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neigienice și nereglementate, în condiții 
de trai mizerabile; întrucât mulți nu dețin 
acte de identitate și nu au asigurare 
medicală; întrucât mulți sunt expuși unui 
risc extrem de mare de analfabetism și de 
abandon școlar timpuriu;

Or. en

Amendamentul 39
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât romii se confruntă cu 
discriminare în cadrul inițiativelor de 
ocupare a forței de muncă, cum ar fi 
Garanția pentru tineret, întrucât serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă nu 
au de multe ori capacitatea de a ajunge la 
romi sau aplică practici de discriminare 
indirectă;

Or. en

Amendamentul 40
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât cercetările recente 
sugerează o corelație între așezările de 
populații rome și rata criminalității;

Or. en
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Amendamentul 41
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât, potrivit sondajului EU 
MIDIS II, ratele de muncă remunerată 
pentru romii cu vârsta între 20 și 64 de 
ani sunt de 43 %, situându-se cu mult sub 
media UE de 70 % în 2015, în timp ce 
situația tinerilor este mult mai gravă, 
63 % dintre romii cu vârsta de 16-24 ani 
nefiind încadrați profesional și neurmând 
niciun program educațional sau de 
formare, în comparație cu media UE de 
12 %, întrucât rezultatele demonstrează o 
disparitate de gen semnificativă, 72 % 
dintre femeile tinere de etnie romă nefiind 
încadrate profesional și neurmând niciun 
program educațional sau de formare, 
comparativ cu 55 % dintre bărbații tineri 
de etnie romă;

Or. en

Amendamentul 42
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât o anchetă a poliției 
italiene din 2015 a estimat că un grup 
organizat care acționa în Roma ar fi putut 
număra peste 1 000 de membri din 43 de 
familii de origine romă, iar valoarea 
imperiului infracțional construit se ridica 
la 90 de milioane de euro;

Or. en
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Amendamentul 43
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât investigații similare s-au 
desfășurat în mai multe alte state 
membre;

Or. en

Amendamentul 44
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât statisticile privind 
criminalitatea din unele țări au scos la 
iveală un model de reprezentare excesivă 
a romilor în mai multe tipuri de 
infracțiuni, în special furturi minore;

Or. en

Amendamentul 45
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât mai multe autorități locale 
investesc resurse financiare publice 
considerabile pentru a îmbunătăți 
condițiile de locuit și de trai ale populației 
de origine romă;

Or. en
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Amendamentul 46
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

B. întrucât anumite forme de 
atitudine negativă față de romi continuă să 
existe în societatea europeană;

Or. en

Amendamentul 48
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

B. întrucât atitudinile negative față de 
romi se manifestă regulat în societatea 
europeană;
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Or. fr

Amendamentul 49
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
rămân omniprezente la nivelul UE, unde 
atitudinile negative față de romi și 
inegalitățile socioeconomice continue îi 
afectează pe romi în domenii precum 
locuințele, asistența medicală, ocuparea 
forței de muncă și educația; întrucât romii 
suferă din cauza înmulțirii discursurilor 
de ură în public, pe platformele de 
comunicare socială și în rândul 
persoanelor publice și al politicienilor, a 
violențelor polițienești, printre care și 
pedepse colective, a prejudecăților rasiale 
și a segregării rezidențiale și școlare;

Or. en

Amendamentul 50
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic; 
întrucât atitudinea negativă față de romi 
la nivel structural afectează populația de 
origine romă în domenii precum 
locuințele, asistența medicală, ocuparea 
forței de muncă și educația; întrucât 
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populația de origine romă suferă din 
cauza înmulțirii discursurilor de ură în 
public, pe platformele de comunicare 
socială și în rândul persoanelor publice și 
al politicienilor, a violențelor polițienești, 
printre care și pedepse colective, a 
prejudecăților rasiale și a segregării 
rezidențiale și școlare; întrucât rasismul 
împotriva populației de origine romă a 
condus la acte de violență și crimă1a; 
întrucât hărțuirea și infracțiunile 
motivate de ură, îndreptate împotriva 
populației de origine romă, rămân la 
niveluri semnificativ de ridicate și întrucât 
majoritatea incidentelor motivate de ură 
nu sunt raportate1b; întrucât populația de 
origine romă se confruntă cu 
discriminare structurală, recunoscută 
drept o barieră majoră în calea atingerii 
potențialului deplin al acestor persoane ca 
cetățeni ai UE și în calea exercitării 
drepturilor fundamentale, a incluziunii 
sociale și a egalității; 
__________________
1a Centrul European pentru Drepturile 
Romilor; Copil rom împușcat mortal în 
Bulgaria.
1b Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a UE, studiu privind romii și nomazii din 
2019, O serie de constatări esențiale 
(proiect, publicare preconizată în iulie 
2020). 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative B. întrucât atitudinile negative adânc 
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persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

înrădăcinate, persistente, structurale și 
adesea instituționale și guvernamentale 
față de romi continuă să existe la toate 
nivelurile societății europene și se 
manifestă zilnic;

Or. en

Amendamentul 52
Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic;

B. întrucât atitudinile negative 
persistente și structurale față de romi 
continuă să existe la toate nivelurile 
societății europene și se manifestă zilnic; 
întrucât sunt necesare măsuri specifice 
pentru combaterea acestui fenomen;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât atitudinile negative față 
de romi au generat niveluri inacceptabile 
de inegalitate pentru populația de origine 
romă în domeniul locuințelor, 
școlarizării, stării de sănătate și situației 
lor sociale și de pe piața muncii, care 
adesea perpetuează excluderea acestor 
persoane și rasismul manifestat împotriva 
lor, și întrucât statele membre ale UE nu 
manifestă determinare pentru a întrerupe 
cercul vicios al atitudinii negative față de 
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romi, pentru a proteja egalitatea și 
nediscriminarea cetățenilor lor de origine 
romă și pentru a se asigura că aceștia își 
exercită pe deplin drepturile 
fundamentale ale omului;

Or. en

Amendamentul 54
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât doar 21 % dintre femeile 
de etnie romă și 25 % dintre bărbații romi 
cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani au 
absolvit studiile secundare (ISCED3) sau 
superioare; întrucât aproape 70 % dintre 
tinerii romi cu vârsta cuprinsă între 18 și 
24 de ani au abandonat devreme educația 
și formarea; întrucât nu s-au înregistrat 
deloc progrese sau s-au înregistrat puține 
progrese în ceea ce privește încetarea 
discriminării educaționale și a segregării 
sistemice ca urmare a acțiunilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
deschise împotriva mai multor state 
membre;

Or. en

Amendamentul 55
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât 43 % dintre bărbații romi 
și 22 % dintre femeile de etnie romă sunt 
încadrate într-o anumită formă de muncă 
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remunerată1a; întrucât 63 % dintre tinerii 
romi (16-24 de ani) nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET)1b; 
întrucât, în general, 72 % dintre femeile 
de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 16 
și 24 de ani nu sunt încadrate profesional 
și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare, în 
comparație cu 55 % dintre tinerii romi1c;
__________________
1a FRA, Al doilea sondaj al Uniunii 
Europene privind minoritățile și 
discriminarea, romii - câteva constatări, 
2016. 
1b Raport privind strategiile naționale de 
integrare a romilor: principalele 
concluzii, Comisia Europeană, 2019, p. 4.
1c Al doilea sondaj al Uniunii Europene 
privind minoritățile și discriminarea: – 
Femeile de etnie romă din nouă state 
membre ale UE, 2019.

Or. en

Amendamentul 56
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, deși îmbunătățirea 
situației romilor este responsabilitatea 
principală a statelor membre, Uniunea 
Europeană poate oferi impulsul, structura 
și coordonarea necesare pentru ca acestea 
să se îndepărteze de inerția instituțională 
și politică, care adesea împiedică 
îmbunătățirea situației romilor în statele 
membre;

Or. en
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Amendamentul 57
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât diagnosticarea greșită 
potrivit căreia copiii romi au nevoi 
educaționale speciale este încă o practică 
discriminatorie comună care are ca 
rezultat un număr disproporționat de 
copii romi care frecventează școli 
„speciale”, separându-i astfel de sistemul 
școlar obișnuit și oferindu-le, adesea, o 
educație inferioară;

Or. en

Amendamentul 58
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât în unele state membre 
statul de drept este disfuncțional și nu 
oferă nici protecție, nici acces la justiție 
victimelor violenței polițienești, victimele 
fiind, dimpotrivă, persecutate de 
autoritățile statului;

Or. en

Amendamentul 59
Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât persoanele de origine 
romă continuă să fie victimele unor 
discursuri ale urii și ale discriminării;

Or. en

Amendamentul 60
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât elaborarea primei strategii 
europene privind romii a fost o realizare 
imensă, deoarece a pus necesitatea de a 
îmbunătăți situația romilor pe agenda 
politicii europene, a creat structuri și 
rețele instituționale vitale și a făcut 
presiuni asupra statelor membre pentru a 
dezvolta strategii naționale de soluționare 
a acestora deficiențe;

Or. en

Amendamentul 61
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, în 2019, 68 % dintre 
copiii romi au abandonat timpuriu școala; 
întrucât numai 18 % dintre copiii romi 
ajung la niveluri mai înalte de educație, 
iar absenteismul și rata abandonului 
școlar timpuriu în rândul romilor este 
semnificativ mai mare decât în cazul altor 
categorii de elevi1a;
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__________________
1a Raport privind strategiile naționale de 
integrare a romilor: principalele 
concluzii, Comisia Europeană, septembrie 
2019.

Or. en

Amendamentul 62
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât nu au fost luate măsuri 
legale sau politice împotriva statelor 
membre pentru a pune capăt segregării 
rezidențiale, evacuării forțate și pentru a 
asigura accesul la locuințe de calitate;

Or. en

Amendamentul 63
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât speranța de viață și starea 
de sănătate a minorității rome rămân 
semnificativ mai mici decât în cazul 
persoanelor care nu sunt romi din toate 
țările europene;1a

__________________
1a Eliminarea decalajului privind speranța 
de viață a romilor din Europa, 2018, 
Studiu, epha, 12/2018.

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât doar 21 % dintre femeile 
de etnie romă și 25 % dintre bărbații romi 
cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani au 
absolvit studiile secundare (ISCED3) sau 
superioare;

Or. en

Amendamentul 65
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât o treime dintre familiile 
rome nu au apă curentă, puțin peste 
jumătate au o toaletă cu sistem de tragere 
a apei în interior sau un duș, iar 78 % 
dintre romi trăiesc în locuințe 
supraaglomerate1a; întrucât 43 % dintre 
persoanele de origine romă sunt 
discriminate atunci când încearcă să 
cumpere sau să închirieze locuințe și nu 
sunt suficient de bine informate cu privire 
la drepturile lor în materie de egalitate1b; 
întrucât procesul de înregistrare a 
proprietății a fost clarificat în majoritatea 
statelor europene, cu secole în urmă, ca 
parte a „contractului social”; cu toate 
acestea, în majoritatea țărilor, 
proprietatea populației de origine romă 
rămâne neînregistrată, ceea ce îi 
predispune la abuzuri, cum ar fi 
evacuările forțate.
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__________________
1a Măsurile de incluziune a romilor 
raportate în baza Cadrului UE pentru 
SNIR, Comisia Europeană 2019, p.18.
1b Raport privind strategiile naționale de 
integrare a romilor: principalele 
concluzii, Comisia Europeană, 2019, p. 6. 

Or. en

Amendamentul 66
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât în ultimii ani s-au 
acumulat experiențe și cunoștințe 
importante în ceea ce privește punerea în 
aplicare a strategiilor naționale privind 
romii, cum ar fi necesitatea unei mai 
bune încorporări a acestor strategii în 
politicile sectoriale naționale, regionale și 
locale, necesitatea unei utilizări mai 
eficiente a finanțării UE, în special pentru 
proiectele de integrare pe termen lung; 
întrucât toate lecțiile învățate ar trebui să 
se reflecte în noua „Inițiativă a UE 
privind egalitatea și incluziunea romilor 
până în 2030”, prezentată de Comisie;

Or. en

Amendamentul 67
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât 43 % dintre bărbații romi 
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și 22 % dintre femeile de etnie romă 
efectuează o anumită formă de muncă 
remunerată 1a; întrucât 63 % dintre tinerii 
romi (16-24 de ani) nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) 1b; 
întrucât, în general, 72 % dintre femeile 
de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 16 
și 24 de ani nu sunt încadrate profesional 
și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare, în 
comparație cu 55 % dintre tinerii romi1c; 
întrucât ponderea tinerilor neîncadrați 
profesional și care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare a 
crescut în 2016 comparativ cu 2011 1d;
__________________
1a FRA UE 2016, Al doilea sondaj al 
Uniunii Europene privind minoritățile și 
discriminarea: romii.
1b Raport privind punerea în aplicare a 
strategiilor naționale de integrare a 
romilor – 2019, p. 4.
1c FRA UE 2019, Sondajul privind femeile 
de origine romă.
1d Măsurile de incluziune a romilor 
raportate în baza Cadrului UE pentru 
SNIR, p. 18.

Or. en

Amendamentul 68
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât instrumentele actuale de 
finanțare ale UE care abordează 
provocările socio-economice ale romilor 
nu abordează atitudinile negative față de 
romi ca fenomen specific; întrucât 
combaterea atitudinilor negative față de 
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romi prin legislația antidiscriminare nu 
este suficientă;1a

__________________
1a Open Society Foundations, „Post 2020 
EU Roma Strategy: the way forward” 
(Strategia pentru romi post 2020: calea de 
urmat), 2019.

Or. en

Amendamentul 69
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât romii suferă din cauza 
înmulțirii discursurilor de ură în public, 
pe platformele de comunicare socială și în 
rândul persoanelor publice și al 
politicienilor, a violențelor polițienești, 
printre care și pedepse colective, a 
prejudecăților rasiale și a segregării 
rezidențiale și școlare;

Or. en

Amendamentul 70
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât femeile de etnie romă sunt 
deosebit de afectate în privința drepturilor 
femeilor și se confruntă adesea cu forme 
exacerbate de hărțuire verbală, fizică, 
psihologică și rasială în serviciile de 
sănătate reproductivă din Bulgaria1a; 
întrucât persoanele de origine romă se 



PE653.790v01-00 36/155 AM\1207504RO.docx

RO

confruntă în acest stat membru și cu 
segregarea etnică în unitățile medicale 
pentru sănătatea mamelor, fiind plasate 
în spații speciale, cu băi și cantine 
separate1b; întrucât, în unele state 
membre, cum ar fi Slovacia și Republica 
Cehă, femeile rome sunt supuse unor 
practici sistematice de sterilizare forțată și 
coercitivă și nu reușesc să obțină 
despăgubiri adecvate, nici compensare, 
pentru încălcările drepturilor omului la 
care sunt supuse1c;
__________________
1a  Raportul comisarului pentru drepturile 
omului al Consiliului Europei, intitulat 
„Sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor în Europa”, 
2017 p. 42-44. 
1b Centrul European pentru Drepturile 
Romilor v. Bulgaria, Plângerea nr. 
151/2017, Consiliul Europei, 2018. 
1c Comitetul pentru drepturile economice, 
sociale și culturale, Observații finale: 
Slovacia, 2019. Comitetul pentru 
eliminarea discriminării rasiale, 
observații finale: Republica Cehă, 2019.

Or. en

Amendamentul 71
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât adoptarea pilonului 
european al drepturilor sociale a adus în 
prim-plan dreptul fundamental al fiecărei 
persoane la muncă și consolidarea 
drepturilor sociale, ceea ce are la un 
impact pozitiv asupra vieții persoanelor 
care fac parte din grupuri marginalizate, 
precum romii;
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Or. en

Amendamentul 72
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Be (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Be. întrucât, în UE, speranța de viață 
la naștere este de 76 de ani pentru bărbați 
și 82 de ani pentru femei; pentru 
persoanele de origine romă, se estimează 
că aceasta este cu 10 ani mai mică; 
întrucât, în timp ce rata mortalității 
infantile în UE este de 4,3 la o mie de 
nou-născuți vii, există dovezi că rata este 
mult mai mare în rândul comunităților de 
romi1a;
__________________
1a Cadrul UE pentru strategiile naționale 
de integrare a romilor până în 2020 - 
Evaluarea punerii în aplicare la nivel 
european, 2020, p. 19. 

Or. en

Amendamentul 73
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Be (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Be. întrucât o treime dintre familiile 
rome nu au apă curentă, puțin peste 
jumătate au o toaletă cu sistem de tragere 
a apei în interior sau un duș, iar 78 % 
dintre romi trăiesc în locuințe 
supraaglomerate 1a;
__________________
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1a Comisia Europeană, Raportul pe 2019 
privind strategiile naționale de integrare a 
romilor: Concluzii principale, p. 6.

Or. en

Amendamentul 74
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bf. întrucât 61 % dintre cetățenii UE 
consideră că discriminarea împotriva 
romilor este larg răspândită în țara lor1a; 
întrucât 56 % dintre germani nu s-ar simți 
bine să aibă un vecin rom1b; întrucât, în 
medie, 46 % dintre romii chestionați de 
FRA în 2011 au raportat că au fost supuși 
discriminării din cauză că aparțin etniei 
rome, procent care variază de la 
aproximativ 60 % în Italia, Cehia și 
Polonia, până la aproximativ 30 % în 
România, Bulgaria și Spania1c;
__________________
1a Eurobarometrul special 493, 
„Discriminare în Uniunea Europeană”, 
activitate de teren, mai 2019.
1b Studiul privind autoritarismul al 
Universității din Leipzig: aproximativ un 
german din trei susține opinii xenofobe, 
2018.
1c Cadrul UE pentru strategiile naționale 
de integrare a romilor până în 2020 - 
Evaluarea punerii în aplicare la nivel 
european, 2020, p. 28.

Or. en

Amendamentul 75
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Considerentul Bf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bf. întrucât 43 % dintre romi sunt 
discriminați atunci când încearcă să 
cumpere sau să închirieze locuințe și nu 
sunt suficient de bine informați cu privire 
la drepturile lor în materie de egalitate 1a;
__________________
1a Comisia Europeană, Raportul pe 2019 
privind strategiile naționale de integrare a 
romilor: Concluzii principale, p. 6.

Or. en

Amendamentul 76
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bg. întrucât injustițiile în materie de 
mediu sunt legate în mod frecvent de 
riscurile pentru sănătate și de 
consecințele negative pentru persoanele 
de origine romă și întrucât acestea sunt 
afectate în mod disproporționat de 
sarcinile de mediu, au mai puțin acces la 
resursele și serviciile de mediu și sunt 
discriminate în ceea ce privește dreptul lor 
la informații, participarea la luarea 
deciziilor și accesul la justiție în probleme 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 77
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Considerentul Bg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bg. întrucât utilizarea crescută a 
tehnologiilor noi, cum ar fi poliția 
predictivă și utilizarea recunoașterii 
faciale, prezintă o serie de riscuri pentru 
romii din Europa;

Or. en

Amendamentul 78
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bh (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bh. întrucât injustițiile în materie de 
mediu sunt legate în mod frecvent de 
riscurile pentru sănătate și de 
consecințele negative pentru romi și 
întrucât romii sunt afectați în mod 
disproporționat de sarcinile de mediu, au 
mai puțin acces la resursele și serviciile de 
mediu și sunt discriminați în ceea ce 
privește dreptul lor la informații, 
participarea la luarea deciziilor și accesul 
la justiție în probleme de mediu;

Or. en

Amendamentul 79
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bi (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bi. întrucât femeile rome, persoanele 
LGBTI de etnie romă, romii cu handicap 
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se confruntă cu o discriminare 
intersecțională care sporește gravitatea 
discriminării în viața lor;

Or. en

Amendamentul 80
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Bj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bj. întrucât femeile de etnie romă sunt 
deosebit de afectate în privința drepturilor 
femeilor și se confruntă adesea cu forme 
exacerbate de hărțuire verbală, fizică, 
psihologică și rasială în serviciile de 
sănătate reproductivă, după cum s-a 
constatat în Bulgaria1a; întrucât femeile 
de etnie romă se confruntă în acest stat 
membru și cu segregarea etnică în 
unitățile medicale pentru sănătatea 
mamelor, fiind plasate în spații speciale, 
cu băi și cantine separate1b; întrucât, în 
unele state membre, cum ar fi Slovacia și 
Republica Cehă, femeile rome sunt 
supuse unor practici sistematice de 
sterilizare forțată și coercitivă și nu 
reușesc să obțină despăgubiri adecvate, 
nici compensare, pentru încălcările 
drepturilor omului la care sunt supuse1c;
__________________
1a  A se vedea, de exemplu, Raportul 
comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, intitulat „Sănătatea 
și drepturile sexuale și reproductive ale 
femeilor în Europa”, 42-43, 44 (2017).
1b Centrul European pentru Drepturile 
Romilor v. Bulgaria, Plângerea nr. 
151/2017, Comisia Europeană Soc. 
R.(2018). 
1c A se vedea, de exemplu, Observațiile 
finale ale Comitetului pentru drepturile 
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economice, sociale și culturale: Slovacia, 
punctele 44-45, E/C.12/SVK/CO/3 (2019).

Or. en

Amendamentul 81
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale 
membre) privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale 
membre) privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 83
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale 
membre) privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât trebuie propusă o 
recomandare a Consiliului privind 
egalitatea și incluziunea persoanelor de 
origine romă, elaborată pe baza unor date 
cantitative și calitative mai realiste, în 
acordurile anuale de parteneriat și în 
programele operaționale, cu obiective, 
ținte și praguri minime clare și întrucât, 
în lipsa unor structuri clare de raportare 
și coordonare, instituțiile nu pot asigura 
asumarea responsabilității și 
transparența;

Or. en

Amendamentul 84
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale 
membre) privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o inițiativă a UE 
privind egalitatea și incluziunea romilor, 
elaborată pe baza unor date cantitative și 
calitative mai realiste și a unor indicatori 
specifici fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 85
Klára Dobrev
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât este necesar și trebuie 
propus de Comisie un cadru strategic al 
UE pentru romi (un act legislativ cu 
caracter obligatoriu pentru Uniunea 
Europeană și statele sale membre) privind 
egalitatea, justiția socială și economică și 
combaterea atitudinilor negative față de 
romi, elaborat pe baza unor date 
cantitative și calitative mai realiste;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât este necesar și trebuie 
propus de Comisie un cadrul strategic al 
UE post-2020 (un act legislativ cu caracter 
obligatoriu pentru Uniunea Europeană și 
statele sale membre) privind egalitatea și 
incluziunea persoanelor de origine romă, 
elaborată pe baza unor date cantitative și 
calitative mai realiste;

Or. en

Amendamentul 87
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât este necesară și ar putea fi 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste colectate cu sprijinul 
organizațiilor societății civile ale romilor;

Or. en

Amendamentul 88
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste;

C. întrucât este necesară și trebuie 
propusă de Comisie o directivă (un act 
legislativ cu caracter obligatoriu pentru 
Uniunea Europeană și statele sale membre) 
privind egalitatea și incluziunea 
persoanelor de origine romă, elaborată pe 
baza unor date cantitative și calitative mai 
realiste, dezagregate în mod specific 
pentru romi;

Or. en

Amendamentul 89
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât romii fac parte din cultura 
și valorile europene și au contribuit la 
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bogăția culturală, diversitatea, economia 
și istoria comună a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 90
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât trebuie dezvoltate 
mecanisme de monitorizare și 
supraveghere mai eficiente și mai 
consolidate; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
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sunt utilizate în mod abuziv;

Or. en

Amendamentul 92
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile sunt 
alocate pentru obiective și proiecte care au 
cel mai mare impact pe termen lung 
asupra situației romilor;

Or. en

Amendamentul 93
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

D. întrucât ar putea să se aloce o 
finanțare adecvată pentru a pune în aplicare 
strategiile naționale de incluziune a 
persoanelor de etnie romă; întrucât UE și 
statele membre trebuie să se asigure că 
fondurile alocate sunt cheltuite în mod 
corespunzător și nu sunt utilizate în mod 
abuziv, astfel cum se întâmplă, de obicei, 
în cazul fondurilor încredințate ONG-
urilor care proclamă drepturile romilor;

Or. en
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Amendamentul 94
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a persoanelor de 
etnie romă; întrucât UE și statele membre 
trebuie să se asigure că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

D. întrucât trebuie să se aloce o 
finanțare adecvată din bugetele locale, 
regionale și naționale ale statelor membre 
pentru a pune în aplicare strategiile 
naționale de incluziune a romilor; întrucât 
UE și statele membre trebuie să se asigure 
că fondurile alocate sunt cheltuite în mod 
corespunzător și nu sunt utilizate în mod 
abuziv;

Or. en

Amendamentul 95
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât aproximativ jumătate 
dintre romii din Europa trăiesc în afara 
Uniunii Europene; întrucât situația lor 
rămâne deosebit de problematică în 
majoritatea țărilor implicate în procesul 
de aderare și a țărilor vizate de politica de 
vecinătate; întrucât Uniunea Europeană 
poate avea un impact puternic asupra 
situației lor prin negocierile de aderare, 
precum și prin furnizarea de asistență 
financiară;

Or. en
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Amendamentul 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât diversitatea în rândul 
romilor trebuie să se reflecte mult mai 
eficace în cadrul strategic al UE pentru 
perioada post-2020, ținând seama de 
eterogenitatea internă a comunității și de 
situația diferitelor grupuri de persoane 
care împărtășesc caracteristici culturale 
destul de similare și o istorie a 
marginalizării persistente în societățile 
europene, asigurându-se totodată că 
nimeni nu este lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 97
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât protecția și consolidarea 
patrimoniului cultural al minorităților 
naționale din statele membre joacă un rol 
crucial pentru realizarea coeziunii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 98
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât desemnarea corectă a 
tuturor grupurilor rome, inclusiv a celor 
stigmatizați ca țigani, dar care nu au 
această origine etnică, precum egiptenii, 
așkalii sau nomazii, ar trebui să fie 
„populație de origine romă”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât desemnarea corectă a 
tuturor grupurilor rome, inclusiv a celor 
stigmatizați ca țigani, dar care nu au 
această origine etnică, precum egiptenii, 
așkalii sau nomazii, ar trebui să fie 
„populație de origine romă”;

E. întrucât propunerea pentru un 
cadru strategic UE post-2020 pentru 
egalitatea, incluziunea și participarea 
persoanelor de origine romă ar trebui să 
țină seama, în domeniile prioritare, de 
eterogenitatea internă a acestei 
comunități, asigurându-se că nimeni nu 
este lăsat în urmă, inclusiv, femeile, copii, 
tinerii și persoanele de etnie romă care 
circulă pe teritoriul UE; întrucât 
desemnarea corectă a tuturor grupurilor 
rome, inclusiv a celor stigmatizați ca 
țigani, dar care nu au această origine 
etnică, precum egiptenii, așkalii sau 
nomazii, ar trebui să fie „populație de 
origine romă”; 

Or. en

Amendamentul 100
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât desemnarea corectă a 
tuturor grupurilor rome, inclusiv a celor 
stigmatizați ca țigani, dar care nu au 
această origine etnică, precum egiptenii, 
așkalii sau nomazii, ar trebui să fie 
„populație de origine romă”;

E. întrucât în alte documente politice 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, termenul „rom” este utilizat 
ca termen generic ce include grupuri de 
persoane care au caracteristici culturale 
mai mult sau mai puțin similare, precum 
sinti, nomazi, kalé, gens du voyage etc., 
indiferent dacă sunt sedentari sau nu;

Or. en

Amendamentul 101
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât cadrul a evidențiat 
diversitatea termenului general de „rom”; 
întrucât acesta nu a reușit să recunoască 
diversitatea din interiorul populațiilor de 
origine romă; întrucât termenul „rom” 
sau termenul dublu „sinti și romi”, 
utilizat în politicile și discuțiile UE, nu 
reflectă caracterul eterogen al acestei 
minorități, astfel încât unele persoane cu 
origini rome, cum ar fi cele aparținând 
comunităților kalè, manouche, lovara, 
rissende, băieși, domare, căldărari, 
romanichel și sinti, se simt excluse sau 
neluate în considerare; întrucât romii 
reprezintă doar una dintre populațiile cu 
origini rome din Europa, denumirea unui 
grup pentru a vorbi și despre alte grupuri 
în politicile și discuțiile UE este o practică 
adesea criticată de către membrii acestor 
comunități;1a

__________________
1a Termenul „romi” cuprinde diverse 
grupuri, printre care romii, țiganii, 
nomazii, manouche, așkali, sinti și băieșii. 
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„Romi” este termenul utilizat în mod 
curent în documentele de politică și în 
discuțiile de la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 102
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post2020 
privind persoanele de origine romă;

F. întrucât implicarea în mod egal și 
capacitarea persoanelor cu origini rome 
în elaborarea politicilor, de la toate 
nivelurile, trebuie să fie mai bine 
asigurată: părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate semnificativ în dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicilor publice post-2020 privind 
persoanele de origine romă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post2020 
privind persoanele de origine romă;

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local, regional, național și european 
(ONG-uri, activiști, experți, membri ai 
comunității etc.) trebuie să fie implicate în 
mod egal și semnificativ în dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
politicilor publice post-2020 privind 
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persoanele de origine romă;

Or. en

Amendamentul 104
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post-2020 
privind persoanele de origine romă;

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post-2020 
privind romii;

Or. en

Amendamentul 105
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post-2020 
privind persoanele de origine romă;

F. întrucât părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți, membri ai comunității etc.) trebuie 
să fie implicate în mod egal și semnificativ 
în dezvoltarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea politicilor publice post-2020 
privind persoanele de origine romă, cu 
respectarea prerogativelor și a 
suveranității statelor membre în punerea 
în aplicare a strategiilor lor de integrare a 
romilor;

Or. fr
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Amendamentul 106
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât cea mai mare parte a 
comunităților defavorizate formate din 
persoane de origine romă sunt adesea 
lăsate în urmă și excluse de la beneficiile 
oferite de programele naționale de 
incluziune, din cauza limitelor 
metodologiilor de cartografiere utilizate la 
identificarea comunităților care au cea 
mai mare nevoie de sprijin; întrucât, la 
proiectarea intervenției în cadrul 
programului, analizele ar trebui să vizeze 
exact zona geografică și numărul de 
familii, de persoane care se confruntă cu 
excluziunea socială și economică;

Or. en

Amendamentul 107
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât statele membre au o 
responsabilitate clară de a întreprinde 
acțiuni corective împotriva practicilor 
care discriminează membrii comunității 
rome, în special în relațiile cu autoritățile 
administrative regionale și naționale, 
serviciile de asistență medicală, poliția și 
sistemul judiciar și întrucât Comisia are 
rolul de gardian al tratatelor, precum și 
de punere în aplicare a Directivei 
2000/43/CE;

Or. en
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Amendamentul 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât există o nevoie puternică 
de a realiza un echilibru între egalitatea, 
incluziunea și participarea persoanelor de 
origine romă în Cadrul strategic al UE 
pentru perioada post-2020;

Or. en

Amendamentul 109
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât, într-un moment în care 
rasismul împotriva diferitelor grupuri 
minoritare este în creștere rapidă, 
susținerea politică este un element 
esențial pentru integrarea persoanelor de 
origine romă; întrucât, pentru a asigura 
angajamentul politic și asumarea 
responsabilității sunt necesare o mai mare 
mobilizare a actorilor importanți și 
explorarea oportunităților pe care le oferă 
viitoarele președinții ale UE;

Or. en

Amendamentul 110
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)



PE653.790v01-00 56/155 AM\1207504RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât strategia Comisiei privind 
extinderea prevede extinderea UE în țările 
din Balcanii de Vest, în funcție de 
eforturile, performanțele bazate pe criterii 
obiective și rezultatele obținute de fiecare 
țară, întrucât există un număr 
semnificativ de romi care locuiesc în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 111
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât, deși se bazează pe 
rezultatele evaluării1a, în urma căreia s-a 
constatat că, fără Cadrul UE privind 
romii, problemele romilor ar beneficia de 
mai puțină atenție pe agenda politicii UE, 
este esențial ca strategiile naționale de 
incluziune a persoanelor de origine romă, 
orientate pe baza unui cadru comun 
pentru perioada post-2020, să fie 
continuate și îmbunătățite, solicitând o 
respectare mai strictă a normelor de către 
statele membre, promovând utilizarea 
unor obiective obligatorii pentru a spori 
angajamentul și asumarea 
responsabilității printr-un mod mai 
eficace de stabilire a obiectivelor, 
colectare a datelor, raportare și 
monitorizare;
__________________
1a Raport privind punerea în aplicare a 
strategiilor naționale de integrare a 
romilor, 2019.

Or. en
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Amendamentul 112
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât structura instituțională a 
cadrului actual al UE nu dispune de 
proceduri de monitorizare și evaluare 
calitative și cantitative suficiente, iar 
recomandările specifice fiecărei țări nu 
sunt obligatorii;

Or. en

Amendamentul 113
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre 
ar trebui să abordeze în mod urgent 
rasismul, excluderea și discriminarea 
împotriva populației de origine romă,

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului;

Or. en
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Amendamentul 114
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

G. întrucât criza COVID-19 a 
demonstrat, foarte clar, nevoia urgentă ca 
UE și statele sale membre să abordeze 
incluziunea romilor ca prioritate pentru 
îmbunătățirea nivelului lor de viață; 
întrucât, în contextul izolării impuse din 
cauza pandemiei de COVID-19, situația 
comunităților marginalizate ale populației 
cu origini rome aflate în tabere și așezări 
supraaglomerate este foarte dificilă; 
întrucât persoanele cu origini rome nu au 
acces la asistență medicală adecvată, la 
salubrizare și la alimente și sunt expuse în 
mod deosebit la riscuri; întrucât statele 
membre trebuie să asigure un sprijin de 
urgență și asistență medicală pentru a 
limita răspândirea virusului; întrucât 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
abordeze în mod urgent rasismul, violența 
și brutalitatea poliției, excluderea și 
discriminarea împotriva populației cu 
origini rome;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
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dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscul de a 
contracta COVID-19 sau de a suferi din 
cauza consecințelor economice și sociale 
negative ale crizei generate de COVID-19; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

Or. en

Amendamentul 116
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă, care se 
exacerbează din cauza pandemiei de 
COVID-19;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
romilor aflate în tabere și așezări 
supraaglomerate este foarte dificilă; 
întrucât romii nu au acces la asistență 
medicală adecvată, la apă potabilă, la 
salubrizare și la alimente și sunt expuse în 
mod deosebit la riscuri; întrucât statele 
membre trebuie să asigure un sprijin de 
urgență și asistență medicală pentru a 
limita răspândirea virusului; întrucât 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
romilor;

Or. en

Amendamentul 118
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă au acces limitat la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
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întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

Or. en

Amendamentul 119
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât persoanele de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

G. întrucât, în contextul izolării 
impuse din cauza pandemiei de COVID-
19, situația comunităților marginalizate ale 
populației de origine romă aflate în tabere 
și așezări supraaglomerate este foarte 
dificilă; întrucât unele persoane de origine 
romă nu au acces la asistență medicală 
adecvată, la salubrizare și la alimente și 
sunt expuse în mod deosebit la riscuri; 
întrucât statele membre trebuie să asigure 
un sprijin de urgență și asistență medicală 
pentru a limita răspândirea virusului; 
întrucât Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să abordeze în mod urgent rasismul, 
excluderea și discriminarea împotriva 
populației de origine romă,

Or. fr

Amendamentul 120
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât atitudinile negative față 
de romi există în societățile noastre de 
secole și s-au manifestat sub cea mai 
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odioasă formă în perioada Holocaustului, 
în timpul căruia au fost exterminate 
aproximativ 500 000 de persoane cu 
origini rome1a; întrucât atitudinile 
negative față de romi au luat forma a 
aproape 500 de ani de sclavie la care au 
fost supuse persoanele cu origini rome în 
România1b; întrucât, ca urmare a 
secolelor de discriminare și excluziune 
socială, persoanele cu origini rome nu au 
putut beneficia în mod eficace și 
semnificativ de dezvoltarea socială și 
economică continuă a societăților 
noastre; întrucât au fost lăsați în urmă și, 
în consecință, disparitățile dintre 
populația romă și populația generală s-au 
adâncit; întrucât 80 % dintre persoanele 
cu origini rome care trăiesc la limita 
sărăciei extreme sunt obligate de această 
situație să accepte locuri de muncă 
remunerate cu mult sub salariul minim, 
altele fiind obligate să supraviețuiască din 
desfășurarea unor activități informale, 
cum ar fi colectarea deșeurilor de metale 
sau a sticlelor de plastic, ceea ce crește 
masiv șansele de exploatare a acestor 
persoane;
__________________
1a „Right to Remember, A Handbook for 
Education with Young People on the 
Roma Genocide” (Dreptul la 
comemorare, Manual pentru educația 
tinerei generații cu privire la genocidul 
romilor), Consiliul Europei, 2017, p. 29. 
1b Valahia și Moldova, Fișe de informare 
despre istoria romilor, Consiliul Europei.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)



AM\1207504RO.docx 63/155 PE653.790v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât raportul din 2019 al 
Comisiei Europene privind punerea în 
aplicare a strategiilor naționale de 
integrare a romilor recunoaște că factorii 
de succes includ abordări intersecționale, 
transsectoriale și integrate de combatere a 
discriminării multiple și a excluziunii 
multidimensionale; întrucât raportul 
menționează printre priorități necesitatea 
de a sprijini accesul romilor la justiție, cu 
accent pe victimele discriminării multiple 
(femei, persoane LGBTI, romi fără 
cetățenie) și consolidarea capacității 
organismelor de promovare a egalității de 
a gestiona cazurile de discriminare 
împotriva persoanelor cu origini rome;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât atitudinile de ostilitatea 
față de romi au fost exacerbate în timpul 
pandemiei de Covid-19, iar romii au fost 
acuzați de răspândirea virusului; întrucât 
mass-media are un rol esențial în 
reducerea atitudinilor de ostilitatea față 
de romi prin acoperirea nediscriminatorie 
a minorităților;

Or. en

Amendamentul 123
Klára Dobrev
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât consecințele economice și 
sociale ale crizei generate de COVID-19 
amenință să lovească cel mai mult 
populația de romi și să exacerbeze 
inegalitățile existente în toate domeniile 
prioritare de integrare a romilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât raportul din 2019 al 
Comisiei Europene privind punerea în 
aplicare a strategiilor naționale de 
integrare a romilor recunoaște că factorii 
de succes includ abordări intersecționale, 
transsectoriale și integrate de combatere a 
discriminării multiple și a excluziunii 
multidimensionale; întrucât raportul 
menționează printre priorități necesitatea 
de a sprijini accesul romilor la justiție, cu 
accent pe victimele discriminării multiple 
(femei, persoane LGBTI, romi fără 
cetățenie) și consolidarea capacității 
organismelor de promovare a egalității de 
a gestiona cazurile de discriminare 
împotriva romilor;

Or. en

Amendamentul 125
Terry Reintke, Maria Walsh, Malin Björk, Klára Dobrev, Marc Angel, Sophia in 't 
Veld, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât rapoartele experților 
privind cadrul UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor recunosc 
faptul că persoanele LGBTI de etnie romă 
se confruntă cu o serie de probleme 
cauzate de discriminare: în primul rând, 
pentru că sunt persoane cu origini rome, 
în al doilea rând pentru că sunt persoane 
LGBTI, în al treilea rând, pentru că sunt 
persoane LGBTI care trăiesc în 
comunitățile rome; întrucât unele 
persoane LGBTI care provin din 
comunitățile rome pot apela, în 
consecință, la suprimarea aspectelor 
legate de identitatea lor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât rapoartele experților 
privind cadrul UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor recunosc 
faptul că persoanele LGBTI de etnie romă 
se confruntă cu o serie de probleme 
cauzate de discriminare: în primul rând, 
pentru că sunt persoane cu origini rome, 
în al doilea rând pentru că sunt persoane 
LGBTI, în al treilea rând, pentru că sunt 
persoane LGBTI care trăiesc în 
comunitățile rome; întrucât unele 
persoane LGBTI care provin din 
comunitățile rome pot apela, în 
consecință, la suprimarea aspectelor 
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legate de identitatea lor;

Or. en

Amendamentul 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. regretă profund faptul că romii 
continuă să se confrunte cu multe 
obstacole și inegalități în ceea ce privește 
accesul la servicii de asistență medicală 
de calitate, inclusiv lipsa asigurării de 
sănătate, a programelor de prevenție, cum 
ar fi vaccinarea în copilărie, precum și 
serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă, care sunt de o importanță 
capitală pentru femeile și copiii romi;1a

__________________
1a Eliminarea decalajului privind speranța 
de viață a romilor din Europa, 2018, 
Studiu, epha, 12/2018.

Or. en

Amendamentul 128
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că serviciile de asistență 
medicală și lipsa cunoștințelor de bază în 
materie de sănătate contribuie la 
segregarea pe scară largă a elevilor romi 
la școală; observă, de asemenea, că 
atitudinile negative față de romi, 
răspândite la scară largă în societățile în 
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care trăiesc romi, dezavantajele 
structurale cu care se confruntă în ceea 
ce privește înscrierea în învățământul 
preșcolar și excluziunea socială constituie 
cauzele profunde ale școlilor segregate și 
ale discriminării copiilor romi, ceea ce 
generează un cerc vicios al șomajului și al 
sărăciei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. consideră că persoanele cu origini 
rome aparțin unuia dintre grupurile 
minoritare din Europa care se confruntă 
cu imposibilitatea de a-și exercita 
drepturile fundamentale ale omului, sunt 
expuse unor atitudini negative față de 
romi, unei forme specifice de rasism și 
celor mai ridicate rate ale sărăciei și ale 
excluziunii sociale; constată cu regret că, 
în pofida prosperității economice 
înregistrate în UE și în pofida cadrului 
UE pentru strategiile naționale de 
integrare a romilor și a măsurilor 
adoptate în cadrul fondurilor de coeziune, 
introduse în ultimul deceniu, situația 
generală a persoanelor cu origini rome 
din UE a stagnat; subliniază că 
progresele înregistrate în domeniul 
educației și al asistenței medicale au fost 
foarte limitate și, în unele domenii, chiar 
au regresat, adesea, din cauza lipsei de 
voință politică; solicită, prin urmare, 
Comisiei să fie un exemplu și să introducă 
o „politică de integrare a romilor” pentru 
a integra dimensiunea populației cu 
origini rome în toate etapele și la toate 
nivelurile politicilor, programelor și 
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proiectelor generale, în special în planul 
de redresare, noul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027, 
Pactul verde european, noua politică 
agricolă comună, Fondul pentru o 
tranziție justă, Noua agendă pentru 
competențe în Europa, strategia digitală a 
Uniunii Europene, Strategia pentru IMM-
uri pentru o Europă sustenabilă și 
digitală, precum și pentru a preveni 
discriminarea în domeniile de politică din 
cadrul politicilor UE, în general, și pentru 
a facilita acțiunile pozitive și informarea 
activă a persoanelor cu origini rome; 
invită statele membre să urmeze, de 
asemenea, această cale și să elaboreze 
politici care să contribuie la incluziunea 
activă a persoanelor cu origini rome în 
societățile noastre;

Or. en

Amendamentul 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul -1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1b. reamintește că Directiva privind 
egalitatea rasială1a oferă protecție și 
garanții de egalitate de tratament în ceea 
ce privește accesul la bunuri și servicii și 
furnizarea acestora; subliniază că accesul 
insuficient la locuințe și la serviciile 
publice, cum ar fi apa curată și 
salubritatea, are un impact negativ asupra 
rezultatelor în materie de educație, de 
ocupare a forței de muncă și de sănătate 
și afectează în mod negativ incluziunea 
socială în ansamblu; consideră, cu toate 
acestea, că, având în vedere dovezile 
existente privind discriminarea romilor la 
scară largă, Directiva privind egalitatea 
rasială (2000/43/UE) nu este suficientă 
pentru a aborda discriminarea la scară 
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largă și atitudinile negative față de 
persoanele cu origini rome;
__________________
1a Articolul (3) alineatul (1) litera (h) din 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică, JO L 180, 19.7.2000, p. 
22–26.

Or. en

Amendamentul 131
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere 
trebuie să includă obiective, măsuri și 
ținte clare și obligatorii pentru statele 
membre, un calendar clar și cerințe clare 
și obligatorii privind progresele 
înregistrate, precum și indicatori de 
succes și o finanțare adecvată pentru 
punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar 
trebui menționate în mod explicit în 
propunerea de politică publică post-2020 
a UE privind populația de origine romă, 

eliminat
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în plus față de cele patru domenii 
prioritare principale: educație, ocuparea 
forței de muncă, locuințe și asistență 
medicală;

Or. en

Amendamentul 132
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi;  subliniază că noua propunere 
trebuie să includă obiective, măsuri și 
ținte clare și obligatorii pentru statele 
membre, un calendar clar și cerințe clare 
și obligatorii privind progresele 
înregistrate, precum și indicatori de 
succes și o finanțare adecvată pentru 
punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

1. subliniază că Comisia ar trebui să 
organizeze o consultare cu privire la 
posibilitatea elaborării unor politici 
suplimentare privind egalitatea și 
incluziunea populațiilor în Europa, punând 
în prim plan lupta împotriva sărăciei; 
subliniază; subliniază necesitatea unui 
mecanism de monitorizare și de 
supraveghere pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor din cauza practicilor de 
deturnare a unor astfel de fonduri care au 
fost observate până în prezent; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
să fie unele dintre aspectele care sunt 
reglementate de posibila propunere, 
precum și domeniile prioritare precum 
educația, ocuparea forței de muncă, 
locuințele și asistența medicală;

Or. en
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Amendamentul 133
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

1. consideră că Comisia ar trebui să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea, incluziunea și 
participarea populațiilor de origine romă 
în Europa, punând în prim plan lupta 
împotriva excluziunii sociale și a 
atitudinilor negative față de romi; 
consideră că această propunere ar putea 
fi întemeiată pe articolul 19 din TFUE ca 
o acțiune adecvată de combatere a 
discriminării bazate pe originea etnică și 
ar putea dezvolta în continuare 
interzicerea discriminării indirecte și 
admisibilitatea unor acțiuni pozitive în 
vederea asigurării, în practică, a egalității 
depline a persoanelor de origine romă; 
subliniază că noua propunere trebuie să 
pună în prim-plan lupta împotriva 
atitudinilor negative față de romi și a 
excluziunii sociale și că propunerea 
trebuie să includă obiective, măsuri și ținte 
clare și obligatorii pentru statele membre, 
un calendar clar și cerințe clare și 
obligatorii privind progresele înregistrate, 
precum și indicatori de succes și o 
finanțare adecvată pentru punerea sa în 
aplicare; subliniază necesitatea unui 
mecanism solid de monitorizare și de 
supraveghere pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor; ia act de faptul că participarea 
egală în toate domeniile vieții publice, 
participarea politică și limba, arta, cultura, 
istoria și nedreptatea în materie de mediu 
ale populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală; ia act de 
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faptul că obiectivele unei propuneri de 
directivă ar trebui să fie aliniate la 
obiectivele orizontale ale Uniunii 
Europene și, în special, la Strategia 
Europa 2022, Pilonul european al 
drepturilor sociale, semestrul european, 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU pentru 2030, noul Pact verde 
european și Planului european de 
redresare economică COVID-19; 
subliniază că actul legislativ cu caracter 
obligatoriu pentru Uniunea Europeană și 
statele sale membre, care se bazează pe 
conceptele prevăzute în legislația UE 
relevantă existentă, care asigură 
egalitatea reală, consolidarea incluziunii 
sociale și promovarea participării depline 
a tuturor persoanelor de origine romă în 
societate, este considerat drept răspunsul 
cel mai adecvat și mai eficace și trebuie 
propus de Comisie; consideră că prezenta 
directivă stabilește cerințe minime, ceea 
ce le oferă statelor membre posibilitatea 
de a introduce sau de a menține dispoziții 
mai favorabile; ia act de faptul că 
punerea în aplicare a acestei directive nu 
ar trebui să servească drept justificare a 
vreunui regres în raport cu situația care 
există deja în fiecare stat membru și că, în 
conformitate cu principiile subsidiarității 
și proporționalității prevăzute la articolul 
5 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, obiectivul acestei 
directive, și anume asigurarea egalității și 
a incluziunii persoanelor de origine romă 
în toate statele membre, poate fi atins, în 
mod semnificativ, de către statele membre, 
de asemenea, datorită amplorii și a 
impactului acțiunii propuse, cu sprijinul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 134
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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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

1. consideră că Comisia ar trebui să 
elaboreze, pe baza unor consultări 
sistemice cu experții (pro-)romi și cu 
ONG-urile și Consiliul Europei, o 
propunere de cadru strategic al UE post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa; 
consideră că această propunere ar putea 
conține o măsură legislativă întemeiată pe 
articolul 19 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
ca o acțiune adecvată de combatere a 
discriminării bazate pe originea etnică și 
ar putea dezvolta în continuare 
interzicerea discriminării indirecte și 
admisibilitatea unor acțiuni pozitive în 
vederea asigurării, în practică, a egalității 
depline a persoanelor de origine romă; 
subliniază că acest cadru strategic ar 
trebui să pună în prim plan lupta împotriva 
atitudinilor negative față de romi și a 
excluziunii  sociale; subliniază că noua 
propunere trebuie să includă obiective, 
măsuri și ținte clare, realiste și obligatorii 
pentru statele membre, un calendar clar și 
cerințe clare și obligatorii privind 
progresele înregistrate, precum și indicatori 
de succes și o finanțare adecvată pentru 
punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere și de 
sancționare la nivel european, cu 
implicarea Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, 
EQUINET, a organizațiilor „câine de 
pază” și a altor părți interesate din 
societatea civilă pentru a asigura o punere 
în aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor și pentru a combate corupția și 
utilizarea necorespunzătoare a fondurilor 
UE; consideră că fondurile sunt adesea 
cheltuite cel mai eficient la nivel local de 
către administrațiile locale și ONG-uri, 
solicită, prin urmare, Comisiei să 
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majoreze fondurile care le sunt distribuite 
direct; ia act de faptul că participarea egală 
în toate domeniile vieții publice, 
participarea politică și limba, arta, cultura, 
istoria și mediul populației de origine romă 
ar trebui menționate în mod explicit în 
propunerea de politică publică post-2020 a 
UE privind populația de origine romă, în 
plus față de cele patru domenii prioritare 
principale: educație, ocuparea forței de 
muncă, locuințe și asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 135
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de cadru post-2020 
privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei, a atitudinilor negative față de romi 
și îmbunătățirea condițiilor de viață și de 
sănătate și combinând abordarea 
specifică cu cea generală; subliniază că 
noua propunere trebuie să includă 
obiective, măsuri și ținte clare și obligatorii 
pentru statele membre, un calendar clar și 
cerințe clare și obligatorii privind 
progresele înregistrate, indicatori de succes 
și o finanțare adecvată pentru punerea sa în 
aplicare, precum și orientări explicite 
pentru țările implicate în procesul de 
aderare; subliniază necesitatea unui 
mecanism solid de monitorizare și de 
supraveghere pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor; ia act de faptul că participarea 
egală în toate domeniile vieții publice, 
participarea politică și limba, arta, cultura, 
istoria și mediul populației de origine romă 
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educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

ar trebui menționate în mod explicit în 
propunerea de politică publică post-2020 a 
UE privind populația de origine romă, în 
plus față de cele patru domenii prioritare 
principale: educație, ocuparea forței de 
muncă, locuințe și asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 136
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar 
trebui menționate în mod explicit în 
propunerea de politică publică post-2020 a 
UE privind populația de origine romă, în 
plus față de cele patru domenii prioritare 
principale: educație, ocuparea forței de 
muncă, locuințe și asistență medicală;

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de inițiativă UE 
post-2020 privind egalitatea și incluziunea 
romilor în Europa, punând în prim plan 
lupta împotriva sărăciei și a atitudinilor 
negative față de romi; subliniază că noua 
propunere trebuie să includă obiective, 
indicatori specifici fiecărei țări și măsuri 
concrete clare pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare privind 
progresele înregistrate, precum și o 
finanțare adecvată pentru punerea sa în 
aplicare; subliniază necesitatea unui 
mecanism solid de monitorizare și de 
supraveghere pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor; ia act de faptul că participarea 
egală în toate domeniile vieții publice, 
participarea politică și limba, arta, cultura, 
istoria și mediul romilor ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
romii, în plus față de cele patru domenii 
prioritare principale: educație, ocuparea 
forței de muncă, locuințe și asistență 
medicală;

Or. en
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Amendamentul 137
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

1. consideră imperativ ca Comisia să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan educația favorabilă 
incluziunii, lupta împotriva sărăciei și a 
atitudinilor negative față de romi; 
subliniază că noua propunere trebuie să 
includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 138
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de directivă post-
2020 privind egalitatea și incluziunea 
populațiilor de origine romă în Europa, 
punând în prim plan lupta împotriva 
sărăciei și a atitudinilor negative față de 
romi; subliniază că noua propunere trebuie 
să includă obiective, măsuri și ținte clare și 
obligatorii pentru statele membre, un 
calendar clar și cerințe clare și obligatorii 
privind progresele înregistrate, precum și 
indicatori de succes și o finanțare adecvată 
pentru punerea sa în aplicare; subliniază 
necesitatea unui mecanism solid de 
monitorizare și de supraveghere pentru a 
asigura o punere în aplicare eficace și o 
utilizare adecvată a fondurilor; ia act de 
faptul că participarea egală în toate 
domeniile vieții publice, participarea 
politică și limba, arta, cultura, istoria și 
mediul populației de origine romă ar trebui 
menționate în mod explicit în propunerea 
de politică publică post-2020 a UE privind 
populația de origine romă, în plus față de 
cele patru domenii prioritare principale: 
educație, ocuparea forței de muncă, 
locuințe și asistență medicală;

1. consideră că Comisia trebuie să 
elaboreze o propunere de recomandare a 
Consiliului post-2020 privind egalitatea și 
incluziunea populațiilor de origine romă în 
Europa, punând în prim plan lupta 
împotriva sărăciei și a atitudinilor negative 
față de romi; subliniază că noua propunere 
trebuie să includă obiective, măsuri și ținte 
clare și obligatorii pentru statele membre, 
un calendar clar și cerințe clare și 
obligatorii privind progresele înregistrate, 
precum și indicatori de succes și o 
finanțare adecvată pentru punerea sa în 
aplicare; subliniază necesitatea unui 
mecanism solid de monitorizare și de 
supraveghere pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace și o utilizare adecvată a 
fondurilor; ia act de faptul că participarea 
egală în toate domeniile vieții publice, 
participarea politică și limba, arta, cultura, 
istoria și mediul populației de origine romă 
ar trebui menționate în mod explicit în 
propunerea de politică publică post-2020 a 
UE privind populația de origine romă, în 
plus față de cele patru domenii prioritare 
principale: educație, ocuparea forței de 
muncă, locuințe și asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 139
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată că, pentru ca viitorul 
proces de incluziune a romilor în UE să 
aibă succes și să fie credibil, este necesară 
o schimbare fundamentală a abordării; 
subliniază că eforturile naționale în 
vederea incluziunii romilor ar trebui 
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accelerate în toate statele membre ale UE; 
subliniază, totuși, că accentul ar trebui 
pus pe statele membre cu o populație 
romă considerabilă, în cazul cărora un 
proces ineficace de incluziune a romilor 
generează provocări la nivel 
macroeconomic, exacerbează disparitățile 
între regiuni și împiedică, astfel, 
coeziunea socială a UE; subliniază că 
sprijinul UE acordat acestor țări ar trebui 
să fie măsurat în raport cu provocările, că 
ar trebui să se acorde o atenție sporită 
eficacității politicilor și măsurilor 
adoptate în aceste țări și că politicile ar 
trebui strâns corelate cu o finanțare 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 140
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că este necesară 
consolidarea și actualizarea cadrului UE 
pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor după anul 2020 cu o abordare 
îmbunătățită, actualizată și cuprinzătoare, 
întemeiată pe concluziile monitorizării și 
cercetării pe teren a procesului de 
integrare a romilor din ultimii 20 de ani 
în statele membre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că planul de redresare și noul 
cadru financiar multianual al UE pentru 
perioada 2021-2027 sunt strâns legate de 
Cadrul UE pentru strategiile naționale de 
incluziune a romilor post-2020, 
obiectivele sale obligatorii și execuția prin 
intermediul strategiilor naționale de 
incluziune a romilor;

Or. en

Amendamentul 142
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă faptul că, în unele state 
membre, sistemul judiciar nu urmărește 
penal în mod adecvat infractorii recidiviști 
de origine romă, creând astfel un climat 
de impunitate și subminând credibilitatea 
sistemului de justiție în fața victimelor 
infracțiunii;

Or. en

Amendamentul 143
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază importanța metodelor 
de evaluare a impactului scenariului 
contrafactual în vederea reducerii 
decalajului dintre cadrele de politică și 
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punerea în aplicare pe teren; reamintește 
că Curtea de Conturi Europeană a 
concluzionat, în 2016, că monitorizarea și 
evaluarea progreselor realizate în ceea ce 
privește implementarea strategiilor 
naționale privind romii au reprezentat o 
provocare considerabilă în toate statele 
membre vizitate1a; reamintește faptul că o 
limitare critică pentru unele intervenții 
reprezintă decalajul dintre ambiție și 
capacitatea structurii instituite de a obține 
rezultate, din cauza lipsei planificării 
bazate pe date, a bugetului insuficient și a 
apariției unor noi nevoi neprevăzute;
__________________
1a Curtea de Conturi Europeană, 
Inițiativele de politică ale UE și sprijinul 
financiar acordat de aceasta pentru 
integrarea romilor: s-au înregistrat 
progrese semnificative în ultimul deceniu, 
dar sunt necesare eforturi suplimentare 
pe teren, 2016, p. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 144
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. încurajează statele membre să 
oblige populația de origine romă să se 
înregistreze la primării, la fel cum 
procedează toți cetățenii, în conformitate 
cu legislația națională și internațională, 
pentru a pune capăt unei situații de 
ilegalitate și de degradare care se produce 
frecvent în așezările lor și pentru a 
monitoriza situația generală a romilor în 
Europa pentru ca politicile să se bazeze pe 
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date reale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. își reiterează poziția și 
recomandările formulate și adoptate în 
Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 
referitoare la aspectele legate de 
drepturile fundamentale în ceea ce 
privește integrarea romilor în UE: 
combaterea atitudinilor negative față de 
romi; deoarece, până în prezent, s-au luat 
măsuri limitate, solicită Comisiei să 
integreze recomandările respective în 
cadrul UE pentru strategiile naționale de 
incluziune a romilor post-2020, în special 
recomandările referitoare la atitudinile 
negative față de romi și la adevăr și 
reconciliere, întrucât acestea reprezintă 
piatra de temelie pentru construirea unei 
societăți puternice și favorabile 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 146
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. regretă legătura slabă dintre 
instrumentele de finanțare disponibile și 
planurile și obiectivele strategice care 
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vizează dezvoltarea socioeconomică și 
incluziunea romilor; reamintește că 
intervențiile punctuale, pe termen scurt, 
axate pe un singur scop au șanse mici de 
succes; subliniază că monitorizarea este 
deosebit de importantă pentru a prevedea 
și a atenua orice risc potențial pentru 
punerea în aplicare cu succes a 
intervenției și ar sprijini în continuare 
inițiativele politice bazate pe date 
concrete1a;
__________________
1a Curtea de Conturi Europeană, 
Inițiativele de politică ale UE și sprijinul 
financiar acordat de aceasta pentru 
integrarea romilor: s-au înregistrat 
progrese semnificative în ultimul deceniu, 
dar sunt necesare eforturi suplimentare 
pe teren, 2016, p. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 147
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea 
populației de origine romă, care să acorde 
prioritate (i) obținerii unui impact pozitiv; 
(ii) unei abordări bazate pe drepturi, 
inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților sociale și economice; (iii) 
dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 

eliminat
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eliminării inegalităților, în special în 
cazul copiilor și încă din primii ani;

Or. en

Amendamentul 148
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea, incluziunea și 
participarea populației de origine romă, 
care să acorde prioritate (i) obținerii unui 
impact pozitiv; (ii) unei abordări bazate pe 
drepturi, inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților în materie de sănătate, 
sociale și economice; (iii) (iii dezvoltării 
unei viziuni pentru viitoarea propunere, 
care să includă obiective specifice, 
măsurabile, realizabile, relevante, 
obligatorii și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; (iv) eliminării 
inegalităților, în special în cazul copiilor și 
încă din primii ani; și (v) unei abordări 
juste, având în vedere natura colectivă și 
structurală a discriminării împotriva 
romilor; subliniază că politica post-2020 a 
Comisiei Europene ar trebui să se 
concentreze asupra combaterii 
atitudinilor negative față de romi prin 
elaborarea unor concepte, politici și 
măsuri menite să asigure o justiție 
socială, reparatorie, economică și de 
mediu pentru romi;

Or. en

Amendamentul 149
Lívia Járóka
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de recomandare a Consiliului 
post-2020 a UE privind egalitatea și 
incluziunea populației de origine romă, cu 
un cadru care, prin acordurile de 
parteneriat și programele operaționale, 
poate conveni asupra unor obiective și 
ținte clare și poate impune sancțiuni în 
caz de neîndeplinire, care să acorde 
prioritate (i) obținerii unui impact pozitiv; 
(ii) combinării aspectelor socioeconomice 
cu o abordare bazată pe drepturi, inclusiv 
un plan de eliminare a inegalităților sociale 
și economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de cadru strategic post-2020 a 
UE privind egalitatea și incluziunea 
populației de origine romă, care să acorde 
prioritate (i) obținerii unui impact pozitiv; 
(ii) unei abordări bazate pe drepturi, 
inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților sociale și economice; (iii) 
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pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
concrete, specifice, măsurabile, 
comparabile, realizabile, relevante și 
încadrate în timp pentru a proteja și a 
îmbunătăți incluziunea populației de 
origine romă; și (iv) eliminării 
inegalităților și a discriminării și a 
segregării, în special în cazul copiilor și 
încă din primii ani și a persoanelor de 
origine romă care se confruntă cu 
discriminări multiple, cum ar fi femeile și 
fetele, persoanele LGBTI și persoanele cu 
handicap;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani și a 
persoanelor de origine romă care se 
confruntă cu discriminări multiple, cum 
ar fi femeile și fetele, persoanele LGBTI 
și persoanele cu handicap;
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Or. en

Amendamentul 152
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii celui mai mare impact asupra 
celor mai marginalizate persoane de 
origine romă; (ii) unei abordări bazate pe 
drepturi, inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților sociale și economice; (iii) 
dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
specifice, măsurabile, realizabile, relevante 
și încadrate în timp pentru a proteja și a 
îmbunătăți incluziunea populației de 
origine romă; și (iv) eliminării 
inegalităților, în special în cazul copiilor și 
încă din primii ani;

Or. en

Amendamentul 153
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de inițiativă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea romilor, 
care să acorde prioritate (i) obținerii unui 
impact pozitiv; (ii) unei abordări bazate pe 
drepturi, inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților sociale și economice; (iii) (iii 
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economice; (iii) (iii dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
specifice, măsurabile, realizabile, relevante 
și încadrate în timp pentru a proteja și a 
îmbunătăți incluziunea romilor; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

Or. en

Amendamentul 154
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi și obligații, 
inclusiv unui plan de eliminare a 
inegalităților sociale și economice; (iii) 
dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
specifice, măsurabile, realizabile, relevante 
și încadrate în timp pentru a proteja și a 
îmbunătăți incluziunea populației de 
origine romă; și (iv) eliminării 
inegalităților, în special în cazul copiilor și 
încă din primii ani;

Or. fr

Amendamentul 155
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de directivă post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale și 
economice; (iii) dezvoltării unei viziuni 
pentru viitoarea propunere, care să includă 
obiective specifice, măsurabile, realizabile, 
relevante și încadrate în timp pentru a 
proteja și a îmbunătăți incluziunea 
populației de origine romă; și (iv) 
eliminării inegalităților, în special în cazul 
copiilor și încă din primii ani;

2. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
propunere de cadru post-2020 a UE 
privind egalitatea și incluziunea populației 
de origine romă, care să acorde prioritate 
(i) obținerii unui impact pozitiv; (ii) unei 
abordări bazate pe drepturi, inclusiv unui 
plan de eliminare a inegalităților sociale, 
economice și în materie de sănătate; (iii) 
dezvoltării unei viziuni pentru viitoarea 
propunere, care să includă obiective 
specifice, măsurabile, realizabile, relevante 
și încadrate în timp pentru a proteja și a 
îmbunătăți incluziunea populației de 
origine romă; și (iv) eliminării 
inegalităților, în special în cazul copiilor și 
încă din primii ani;

Or. en

Amendamentul 156
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor 
membre să asigure o corelare solidă între 
planificarea bugetului UE și procesul de 
incluziune a romilor la nivelul UE; 
subliniază, în acest scop, necesitatea 
colectării sistematice de date solide 
defalcate în funcție de sex și vârstă pentru 
a sta la baza unor analize cu privire la 
necesități și la context, pentru a contribui 
la stabilirea obiectivelor și a indicatorilor 
de impact, pentru a asigura cel mai bun 
rezultat în ceea ce privește corelarea 
nevoilor cu planificarea și întocmirea 
bugetului, atât la nivel național, cât și la 
nivelul UE;

Or. en
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Amendamentul 157
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a experților și 
a membrilor comunității rome, inclusiv a 
celor activi la nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 158
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional;

Or. en

Amendamentul 159
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a societății 
civile rome și pro-rome, a experților și a 
membrilor comunității, inclusiv a celor 
activi la nivel local și regional, ținând 
seama de perspectiva de gen în dezbaterea 
politică și în procesul decizional și să 
elaboreze un grup operativ pentru romi 
pentru a facilita includerea romilor în 
diferite domenii de politică și pentru a 
maximiza impactul, inclusiv o conducere 
romă pentru a consolida participarea în 
birouri/departamente/agenții, procese și 
elaborare de politici în mod semnificativ, 
demn, imparțial, favorabil incluziunii și 
transparent;

Or. en

Amendamentul 160
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a tinerilor și a celor 
activi la nivel local și regional, ținând 
seama de perspectiva de gen atât în 
dezbaterea politică, cât și în procesul 
decizional, prin creșterea gradului de 
capacitare a comunităților rome și a 
participării efective la elaborarea 
politicilor cu impact direct asupra 
mijloacelor de subzistență ale acestora; 
consideră că, în acest scop, ar trebui 
acordată mai multă atenție și un sprijin 
suplimentar consolidării capacității 
tuturor actorilor implicați în gestionarea 
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și punerea în aplicare a cadrului UE 
pentru SNIR;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității de la toate nivelurile, inclusiv 
a celor activi la nivel local și regional, 
ținând seama de perspectiva de gen atât în 
dezbaterea politică, cât și în procesul 
decizional; invită statele membre să 
procedeze în mod similar atunci când 
elaborează strategii naționale post-2020 
pentru includerea populației de origine 
romă;

Or. en

Amendamentul 162
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 

3. invită Comisia să integreze un 
mecanism de participare și de asumare a 
răspunderii favorabil incluziunii menit să 
asigure participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
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politică, cât și în procesul decizional; local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 163
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 164
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure 
participarea în condiții egale a 
organizațiilor societății civile rome și pro-
rome, a experților și a membrilor 
comunității, inclusiv a celor activi la nivel 
local și regional, ținând seama de 
perspectiva de gen atât în dezbaterea 
politică, cât și în procesul decizional;

3. invită Comisia să asigure 
participarea organizațiilor societății civile 
rome și pro-rome, a experților și a 
membrilor comunității, inclusiv a celor 
activi la nivel local și regional, ținând 
seama de perspectiva de gen atât în 
dezbaterea politică, cât și în procesul 
decizional;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră, adesea, că cel mai bun 
instrument de capacitare a romilor să își 
exercite pe deplin drepturile 
fundamentale este reprezentat de litigii; 
solicită Comisiei să creeze fonduri 
strategice pentru litigii în cadrul 
programului „Drepturi și valori” și să 
asigure o finanțare adecvată pentru 
societatea civilă și apărătorii drepturilor 
omului în vederea realizării unor 
schimbări sistemice;

Or. en

Amendamentul 166
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că educația favorabilă 
incluziunii din primii ani de viață trebuie 
să fie o componentă esențială a noii 
propuneri, întrucât educația este 
principalul mijloc prin care se poate 
întrerupe cercul vicios transmis între 
generații al excluziunii și al sărăciei;

Or. en

Amendamentul 167
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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Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. respinge cu fermitate discursul 
politic și populismul îndreptat spre 
elaborarea unei politici guvernamentale 
privind instigarea la atitudini negative 
față de romi, considerarea romilor drept 
țapi ispășitori și promovarea discriminării 
sau a segregării, atât în mod direct, cât și 
indirect; consideră că astfel de acțiuni 
politice nu sunt îndreptate doar împotriva 
constituțiilor naționale, ci și împotriva 
valorilor fundamentale consacrate în 
tratatele UE și împotriva drepturilor 
prevăzute în acestea; solicită, prin 
urmare, Comisiei să ia măsuri imediate 
prin deschiderea acțiunilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor și prin 
abordarea acestor aspecte în raportul 
anual privind statul de drept în statele 
membre relevante;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. își reiterează apelul adresat 
Consiliului de a debloca negocierile cu 
privire la directiva orizontală împotriva 
discriminării, întrucât aceasta este o 
condiție pentru realizarea egalității în 
UE;

Or. en
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Amendamentul 169
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de 
directivă post-2020;

4. invită Comisia să recunoască 
atitudinile negative față de romi ca formă 
specifică de rasism și solicită măsuri 
legislative și de politică eficace la nivel 
european și național pentru a combate 
atitudinile negative față de romi, atât în 
statele membre, cât și în țările implicate în 
procesul de aderare, în toate domeniile;

Or. en

Amendamentul 170
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de 
directivă post-2020;

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi;

Or. en

Amendamentul 171
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de 

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de 
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directivă post-2020; directivă post-2020; solicită în acest scop 
să se efectueze cercetări aprofundate, prin 
aplicarea unor metodologii comparabile 
între țări, pentru a înțelege factorii 
complecși ai atitudinilor negative față de 
romi și pentru a fundamenta politicile 
care vizează abordarea eficientă a 
acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de 
directivă post-2020;

4. invită Comisia să abordeze 
atitudinile negative față de romi în toate 
domeniile esențiale ale propunerii de cadru 
post-2020;

Or. en

Amendamentul 173
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că efectele 
sărăciei extreme nu se manifestă doar 
asupra comunităților rome, ci și asupra 
unui număr tot mai mare de categorii 
sociale defavorizate și marginalizate din 
Europa și sprijină propunerea de a 
extinde viitoarea strategie europeană de 
reducere a sărăciei prin adaptarea 
acesteia la provocările socioeconomice și 
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demografice actuale din Europa; 

Or. en

Amendamentul 174
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să integreze în 
continuare activitatea organismelor 
naționale de promovare a egalității în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
viitorului cadru de politică; invită în 
continuare Comisia să dezvolte sinergii 
mai puternice între organismele naționale 
de promovare a egalității și punctele 
naționale de contact pentru romi în lupta 
împotriva atitudinilor negative față de 
romi;

Or. en

Amendamentul 175
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că UE și statele sale 
membre ar trebui să contracareze într-un 
mod adecvat tratamentele și reacțiile 
discriminatorii sau violente împotriva 
școlarizării și a participării copiilor romi, 
atât prin aplicarea legii, cât și prin 
promovarea înțelegerii reciproce și a 
coeziunii sociale;

Or. en
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Amendamentul 176
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. invită Comisia să solicite statelor 
membre să asigure caracterul obligatoriu 
al strategiilor naționale post-2020 pentru 
incluziunea populației de origine romă în 
ceea ce privește obiectivele clare, 
măsurile, țintele, termenele, indicatorii de 
progres și de succes, mecanismul de 
monitorizare, precum și alocarea adecvată 
a fondurilor pentru punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 177
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că lupta împotriva 
atitudinilor negative față de romi este o 
problemă cu caracter orizontal și că ar 
trebui să fie luată în considerare în toate 
domeniile de politică a Uniunii, în special 
în ceea ce privește noile tehnologii;

Or. en

Amendamentul 178
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să țină seama, în 
domeniile prioritare ale propunerii de 
directivă post-2020 a UE, de 
eterogenitatea internă a comunității, 
asigurându-se că nimeni nu este lăsat în 
urmă, și, atunci când face referire la 
grupuri de romi în cadrul politicilor și al 
discuțiilor UE post-2020, să utilizeze 
denumirea „populație de origine romă”;

5. invită Comisia să țină seama de 
eterogenitatea internă a comunității;

Or. en

Amendamentul 179
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să țină seama, în 
domeniile prioritare ale propunerii de 
directivă post-2020 a UE, de eterogenitatea 
internă a comunității, asigurându-se că 
nimeni nu este lăsat în urmă, și, atunci 
când face referire la grupuri de romi în 
cadrul politicilor și al discuțiilor UE post-
2020, să utilizeze denumirea „populație de 
origine romă”;

5. invită Comisia să țină seama, în 
domeniile prioritare ale propunerii de 
recomandare post-2020 a Consiliului 
Uniunii Europene, de eterogenitatea 
internă a comunității, asigurându-se că 
nimeni nu este lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 180
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să țină seama, în 
domeniile prioritare ale propunerii de 

5. invită Comisia să țină seama, în 
domeniile prioritare ale inițiativei  post-
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directivă post-2020 a UE, de eterogenitatea 
internă a comunității, asigurându-se că 
nimeni nu este lăsat în urmă, și, atunci 
când face referire la grupuri de romi în 
cadrul politicilor și al discuțiilor UE post-
2020, să utilizeze denumirea „populație de 
origine romă”;

2020 a UE privind egalitatea și 
incluziunea romilor, de eterogenitatea 
internă a comunității, asigurându-se că 
nimeni nu este lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 181
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a acorda 
prioritate unei perspective de gen și unor 
politici care să țină seama de perspectiva 
de gen; consideră că rolurile și statutul 
femeilor în comunitățile rome, ca și în 
cazul oricărei comunități, sunt diferite de 
cele ale bărbaților, femeile îndeplinind 
adesea sarcini suplimentare; ia act de 
faptul că politicile viitoare trebuie să 
recunoască aceste diferențe și să le 
abordeze prin intervenții specifice și 
forme speciale de sprijin dedicate femeilor 
de etnie romă; subliniază că ar trebui 
avute în vedere măsuri specifice pentru 
emanciparea femeilor și a fetelor de etnie 
romă, deoarece sunt supuse, adesea, 
discriminării multiple;

Or. en

Amendamentul 182
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită situației și drepturilor 
persoanelor aflate la intersecția motivelor 
de discriminare în UE, în special 
femeilor, migranților, persoanelor 
LGBTI, persoanelor cu handicap fizic și 
intelectual, victimelor abuzurilor sau ale 
sclaviei moderne; subliniază că UE și 
statele membre trebuie să ia măsuri în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 183
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 

6. invită Comisia să consolideze 
legătura dintre principalele instrumente 
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legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă;

financiare și de politică ale UE și 
prioritățile privind incluziunea pentru 
persoanele de origine romă; solicită 
Comisiei să mobilizeze fonduri pentru 
egalitatea, incluziunea și participarea 
romilor în cadrul financiar multianual, în 
special fondurile structurale și de investiții 
europene, noul program „Drepturi și 
valori”, Pactul verde european și planul 
european de redresare COVID-19;

Or. en

Amendamentul 185
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă;

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă; solicită Comisiei să condiționeze 
adoptarea de programe naționale 
finanțate din fondurile ESI, în special din 
FSE, de integrarea recomandărilor 
Comisiei și ale Consiliului privind situația 
romilor;

Or. en

Amendamentul 186
Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă;

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, prin intermediul cărora se pot 
elabora planuri de locuințe integrate, și 
prioritățile în materie de incluziune pentru 
populația de origine romă;

Or. en

Amendamentul 187
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru populația de origine 
romă;

6. invită Comisia să consolideze, în 
următorul cadru financiar multianual, 
legătura dintre principalele instrumente 
financiare și de politică ale UE, în special 
fondurile structurale și de investiții 
europene, și prioritățile în materie de 
incluziune pentru romi;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. își exprimă îngrijorarea, în 
special, cu privire la nivelul ridicat de 
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segregare a copiilor de origine romă în 
școli și la practica discriminatorie de 
plasare a copiilor de origine romă în școli 
pentru copii cu handicap mental, care 
persistă în unele state membre; îndeamnă 
statele membre în cauză să înceteze astfel 
de practici în conformitate cu legislația 
împotriva discriminării aplicabilă; 
reamintește că Comisia a inițiat acțiuni de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
privind segregarea copiilor de origine 
romă împotriva a trei state membre; 
consideră că, în ultimii ani, nu s-au 
înregistrat progrese, în pofida eforturilor 
depuse de Comisie; solicită, așadar, 
Comisiei să adopte măsuri suplimentare și 
să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene cu privire la aceste cazuri, dacă 
este necesar;

Or. en

Amendamentul 189
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că efectele pandemiei 
de coronavirus sunt resimțite, în 
principal, de cele mai defavorizate 
persoane, inclusiv de comunitățile rome 
din întreaga UE și regretă faptul că 
comunitățile rome sunt discriminate și 
marginalizate în continuare din cauza 
pandemiei de coronavirus; regretă că 
pandemia de coronavirus ar putea duce la 
reduceri în următorul CFM 2021-2027, 
ceea ce ar afecta în mod negativ 
organizațiile societății civile care pledează 
pentru comunitățile rome, afectând astfel 
informarea comunităților rome; solicită 
Comisiei să abordeze în mod eficace acest 
risc;
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Or. en

Amendamentul 190
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei ca, în ceea ce 
privește statele membre cu un număr 
semnificativ de romi, să includă în 
recomandările specifice fiecărei țări o 
evaluare a progreselor înregistrate în 
atingerea obiectivelor vizate de strategiile 
naționale;

Or. en

Amendamentul 191
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. insistă în acest sens ca entitățile 
care desfășoară activități discriminatorii 
împotriva romilor, care iau decizii sau 
pun în aplicare măsuri în acest scop să nu 
fie eligibile pentru finanțare din bugetul 
Uniunii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. este de părere că COVID-19 a 
forțat utilizarea activă a tehnicilor și a 
metodelor de tehnologia informației și 
comunicațiilor (TIC), cu toate acestea, 
pandemia a evidențiat o pregătire 
insuficientă în ceea ce privește 
transformarea digitală, deoarece familiile 
de origine romă și școlile în care învață 
nu dispun de instrumente și competențe 
TIC adecvate, iar familiile de origine 
romă nu își pot permite conectarea la 
energie electrică și la rețele digitale, prin 
urmare, nu pot participa efectiv la 
învățământul la distanță, la fel ca 
populația majoritară; consideră că 
deținerea unui dispozitiv TIC reprezintă 
elementul central al educației digitale, 
prin urmare, îndeamnă Comisia să creeze 
o rezervă de instrumente TIC similară 
rezervei RescEU sau în cadrul rezervei 
RescEU, pentru a le oferi celor mai 
vulnerabile familii și copiilor acestora 
instrumentele de bază pentru învățarea la 
distanță și pentru a asigura pregătirea 
acestora pentru era digitală; consideră că 
accesul la internet și competențele TIC 
reprezintă o piatră de temelie a erei 
digitale viitoare pentru fiecare cetățean și, 
ca atare, este esențială și pentru 
capacitarea persoanelor cu origine romă; 
solicită, așadar, Comisiei să examineze 
posibilitatea de a introduce dreptul la 
acces la internet ca drept fundamental în 
cadrul UE și includerea acestuia în 
cadrul pentru perioada post-2020; invită 
statele membre să adauge competențe TIC 
în programa lor de învățământ începând 
de la nivelul educației timpurii;

Or. en

Amendamentul 193
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să răspundă în 
mod eficient preocupărilor legate de 
reducerea spațiului pentru societatea 
civilă independentă în unele state 
membre; reamintește importanța 
asigurării unei finanțări adecvate pentru 
sprijinirea activităților societății civile 
rome; consideră că, pentru a sprijini 
organizațiile societății civile rome și pro-
rome, acestea ar trebui să facă obiectul 
derogării de la cerințele de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 194
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
nou instrument sau subprogram de 
finanțare, care ar trebui să fie legat de un 
program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și 
adaptat pentru o educație de calitate a 
elevilor de origine roma cu vârste 
cuprinse între 3 și 18 ani, care se 
confruntă cu o sărăcie extremă și care nu 
au acces la instrumentele de finanțare 
existente ale UE în materie de educație și 
incluziune socială;

7. invită Comisia să conceapă 
instrumente sau subprograme noi de 
finanțare, care ar trebui să  vină în 
completarea măsurilor adoptate de statele 
membre și în sprijinul progreselor 
înregistrate în toate domeniile esențiale 
stabilite în noul cadru pentru perioada 
post-2020, în sprijinul inițiativelor 
existente și viitoare ale UE de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus, Garanția europeană pentru 
copii sau Fondul social european Plus, și 
care ar trebui să ofere romilor sprijin 
personalizat și adaptat  pentru o educație de 
calitate, precum și servicii de calitate 
pentru ocuparea forței de muncă pentru 
tinerii romi care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare care se 
confruntă cu o sărăcie extremă și care nu 
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au acces adecvat la aceste instrumente de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
nou instrument sau subprogram de 
finanțare, care ar trebui să fie legat de un 
program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și adaptat 
pentru o educație de calitate a elevilor de 
origine roma cu vârste cuprinse între 3 și 
18 ani, care se confruntă cu o sărăcie 
extremă și care nu au acces la 
instrumentele de finanțare existente ale UE 
în materie de educație și incluziune socială;

7. invită Comisia să creeze soluții 
inovatoare, abordări orientate asupra 
impactului și bazate pe date, ca o 
contribuție directă la următoarea 
generație de programe (programul 
InvestEU pentru perioada 2021-2027); 
invită Comisia să aibă în vedere un nou 
instrument sau subprogram de finanțare, 
care ar trebui să fie legat de un program al 
UE existent de finanțare în domeniul social 
și al educației, cum ar fi Erasmus Plus sau 
Fondul social european, pentru a oferi 
sprijin personalizat și adaptat pentru o 
educație de calitate a elevilor de origine 
roma cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, 
care se confruntă cu o sărăcie extremă și 
care nu au acces la instrumentele de 
finanțare existente ale UE în materie de 
educație și incluziune socială;

Or. en

Amendamentul 196
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
nou instrument sau subprogram de 

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
nou instrument sau subprogram de 
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finanțare, care ar trebui să fie legat de un 
program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și adaptat 
pentru o educație de calitate a elevilor de 
origine roma cu vârste cuprinse între 3 și 
18 ani, care se confruntă cu o sărăcie 
extremă și care nu au acces la 
instrumentele de finanțare existente ale UE 
în materie de educație și incluziune socială;

finanțare, care ar trebui să fie legat de un 
program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și adaptat 
pentru o educație de calitate a elevilor de 
origine romă cu vârste cuprinse între 3 și 
18 ani, care se confruntă cu o sărăcie 
extremă și care nu au acces la 
instrumentele de finanțare existente ale UE 
în materie de educație și incluziune socială;

Or. en

Amendamentul 197
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
nou instrument sau subprogram de 
finanțare, care ar trebui să fie legat de un 
program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și adaptat 
pentru o educație de calitate a elevilor de 
origine roma cu vârste cuprinse între 3 și 
18 ani, care se confruntă cu o sărăcie 
extremă și care nu au acces la 
instrumentele de finanțare existente ale UE 
în materie de educație și incluziune socială;

7. invită Comisia să aibă în vedere un 
subprogram, care ar trebui să fie legat de 
un program al UE existent de finanțare în 
domeniul social și al educației, cum ar fi 
Erasmus Plus sau Fondul social european, 
pentru a oferi sprijin personalizat și adaptat 
pentru o educație de calitate a elevilor de 
origine roma cu vârste cuprinse între 3 și 
18 ani, care se confruntă cu o sărăcie 
extremă și care nu au acces la 
instrumentele de finanțare existente ale UE 
în materie de educație și incluziune socială;

Or. en

Amendamentul 198
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este de părere că propunerea 
pentru strategia post-2020 ar trebui să 
includă, de asemenea, o componentă 
externă privind țările implicate în 
procesul de aderare, precum și țările 
vizate de politica de vecinătate, prin care 
UE ar putea sprijini aceste țări în vederea 
elaborării unor strategii cuprinzătoare pe 
termen lung pentru incluziunea și 
integrarea romilor și a oferirii de sprijin 
financiar în domenii precum educația, 
serviciile de asistență medicală și socială, 
locuințe și locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 199
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să colaboreze cu 
statele membre la elaborarea unei 
metodologii comune de colectare și 
publicare a datelor privind egalitatea, 
defalcate în funcție de originea etnică, 
astfel cum se prevede în Directiva UE 
privind egalitatea de tratament fără 
deosebire de rasă, care să fie voluntare, 
anonime și să asigure protecția datelor cu 
caracter personal, autoidentificarea și 
consultarea cu comunitățile relevante;

Or. en

Amendamentul 200
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită punerea în aplicare la 
nivelul UE a Convenției de la Aarhus, 
care corelează drepturile de mediu cu 
drepturile omului; solicită ca 
reglementările în materie de mediu să 
aducă beneficii egale tuturor segmentelor 
societății și să abordeze rasismul ecologic, 
care constituie o încălcare a drepturilor 
omului recunoscute la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 201
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei să utilizeze toate 
sinergiile și să coreleze obiectivele de 
incluziune a romilor cu eforturile 
strategice esențiale depuse la nivel 
european și internațional, relevante 
pentru incluziunea romilor, cum ar fi 
Agenda digitală și Agenda 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 202
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a 
consolida integrarea aspectelor legate de 
integrarea romilor în politicile relevante 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 203
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia Europeană, statele 
membre și țările implicate în procesul de 
aderare să adapteze principalele 
mecanisme financiare și să asigure 
flexibilitatea acestora pentru utilizarea 
mixtă a fondurilor în comunitățile rome, 
permițând accesul la informații, 
sensibilizare, consolidarea capacității, 
furnizarea de asistență tehnică și garanții 
în timpul procesului de depunere a 
cererilor de finanțare, precum și 
combaterea atitudinilor negative față de 
romi;

Or. en

Amendamentul 204
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită statelor membre să vizeze 
în mod specific atenuarea impactului 
disproporționat al pandemiei de Covid-19 
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asupra romilor care s-au confruntat cu 
agravarea stigmatizării lor ca țapi 
ispășitori și cu discursul urii, inclusiv din 
partea politicienilor; invită statele 
membre să evalueze și să abordeze 
următoarele elemente ale impactului 
Covid-19 asupra romilor: aplicarea unor 
politici rasiste, intensificarea atacurilor 
rasiste, stabilirea de profiluri cu caracter 
rasist și brutalitatea poliției, accesul mai 
dificil la educație, creșterea insecurității 
financiare, pierderea veniturilor, sistarea 
sau reducerea serviciilor de asistență, a 
prestațiilor de asigurări sociale, 
supraaglomerarea și lipsa accesului la 
apă curată și la salubritate;

Or. en

Amendamentul 205
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că locuința nu este un 
bun, ci o necesitate, fără de care oamenii 
nu pot participa pe deplin în societate și 
nu pot avea acces la drepturile 
fundamentale; solicită Comisiei și statelor 
membre să integreze recomandările 
Deciziei Comitetului european pentru 
drepturile sociale, formulate în Raportul 
Comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei intitulat „Dreptul la 
locuințe accesibile: datoria neglijată a 
Europei”, în special, să se asigure că toate 
statele membre acceptă prompt să respecte 
articolul 31 din Carta socială europeană 
revizuită, care se referă la dreptul la 
locuință, și să intensifice investițiile în 
locuințe sociale și accesibile ca preț, 
pentru a elimina povara excesivă a 
costurilor aferente locuinței, în special în 
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rândul grupurilor marginalizate;

Or. en

Amendamentul 206
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. solicită Comisiei să răspundă în 
mod eficace preocupărilor legate de 
reducerea spațiului pentru societatea 
civilă independentă în unele state 
membre; reamintește importanța 
asigurării unei finanțări adecvate pentru 
sprijinirea activităților societății civile 
rome;

Or. en

Amendamentul 207
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 208
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, colectate cu sprijinul 
organizațiilor societății civile rome, cu un 
buget predefinit adecvat, integrat în 
bugetele naționale, regionale și locale, și 
care să reflecte amploarea nevoilor de 
incluziune socială ale populației de origine 
romă; subliniază că, atunci când se 
întocmesc bugetele locale, regionale și 
naționale, incluziunea persoanelor cu 
origini rome trebuie să se numere printre 
priorități;

Or. en

Amendamentul 209
Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post- 2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post- 2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, supuse unei revizuiri și evaluări 
periodice într-un termen de 5 ani și care 
să reflecte amploarea nevoilor de 
incluziune socială ale populației de origine 
romă;

Or. en
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Amendamentul 210
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, 
însoțite de un cadru comun de evaluare 
complet și bazat pe date cantitative și 
calitative realiste, cu un buget predefinit 
adecvat, integrat în bugetele naționale, 
regionale și locale, și care să reflecte 
amploarea nevoilor de incluziune socială 
ale populației de origine romă;

Or. en

Amendamentul 211
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă și ale 
persoanelor aflate într-o situație similară;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea populației de origine romă, pe 
baza unor date cantitative și calitative 
realiste, cu un buget predefinit adecvat, 
integrat în bugetele naționale, regionale și 
locale, și care să reflecte amploarea 
nevoilor de incluziune socială ale 
populației de origine romă;

8. invită statele membre să elaboreze 
strategii naționale post-2020 pentru 
includerea romilor, pe baza unor date 
cantitative și calitative realiste, cu un buget 
predefinit adecvat, integrat în bugetele 
naționale, regionale și locale, și care să 
reflecte amploarea nevoilor de incluziune 
socială ale romilor;

Or. en

Amendamentul 213
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită statelor membre să acorde 
prioritate absolută atenuării formelor 
extreme de sărăcie, în special a foametei, 
a malnutriției și a lipsei acute de locuințe 
în rândul romilor;

Or. en

Amendamentul 214
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită statelor membre (i) să 
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abordeze inegalitățile teritoriale, 
segregarea rezidențială și caracteristicile 
cuprinzătoare și multiple ale 
dezavantajelor în planificarea, urmărirea 
și punerea în aplicare a măsurilor de 
incluziune a romilor; (ii) să elaboreze 
obiective clare și obligatorii, să 
stabilească termene și indicatori într-un 
set mai larg de domenii prioritare pentru 
a monitoriza în mod adecvat punerea în 
aplicare a strategiei; (iii) să utilizeze toate 
datele disponibile pentru stabilirea 
indicilor de referință și orientarea 
elaborării programelor de politică; 
subliniază că este esențial să se elaboreze 
un profil mai precis al populației rome și 
al nevoilor sale, inclusiv în țările 
candidate; constată că, prin urmare, 
mecanismele ar trebui consolidate pentru 
a colecta date exacte, atât cantitative, cât 
și calitative, defalcate în funcție de sex și 
vârstă, și subliniază că orientările 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene ar fi esențiale în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 215
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită statelor membre să 
elaboreze legi și măsuri de politică care să 
vizeze asigurarea acordării de despăgubiri 
și repararea prejudiciilor cauzate de 
diagnosticarea greșită a tuturor copiilor 
romi și plasarea acestora în școli speciale 
sau în clase formate exclusiv din copii 
romi și în școli în funcție de originea lor 
etnică,  încălcându-le astfel drepturile 
fundamentale și șansa la o educație de 
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calitate și la locuri de muncă decente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită statelor membre să își 
îmbunătățească metodele de colectare a 
datelor pentru a furniza date fiabile, reale 
și comparabile, întrucât acestea sprijină 
politici eficiente bazate pe date concrete și 
pot contribui la îmbunătățirea eficacității 
strategiilor, a acțiunilor și a măsurilor 
luate și la identificarea problemelor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 217
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește obligația statelor 
membre, în temeiul Directivei privind 
egalitatea rasială1a, de a desemna un 
organism specializat pentru promovarea 
egalității de tratament față de toate 
persoanele, fără discriminare pe criterii 
de rasă sau origine etnică;

__________________
1a Articolul 13 din Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de 
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tratament între persoane, fără deosebire 
de rasă sau origine etnică, JO L 180, 
19.7.2000, p. 22–26.

Or. en

Amendamentul 218
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că aceste strategii 
naționale trebuie să acorde o atenție 
deosebită combaterii rasismului și 
discriminării persistente împotriva 
persoanelor cu origine romă în domeniile 
educației, locuințelor și sănătății;

Or. en

Amendamentul 219
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că aceste strategii nu ar 
trebui concepute ca documente izolate, ci 
ar trebui să fie bine integrate în politicile 
centrale și locale orizontale și în 
activitățile ministerelor de resort;

Or. en

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



AM\1207504RO.docx 121/155 PE653.790v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită statelor membre să 
garanteze independența reală, mandatul 
și resursele necesare ale organismelor de 
promovare a egalității, pentru a le permite 
să își îndeplinească sarcinile de 
promovare a egalității de tratament și de 
protecție a drepturilor fundamentale, 
inclusiv pe cele ale persoanelor de origine 
romă; consideră că organismele de 
promovare a egalității sunt instituțiile 
potrivite pentru colectarea datelor și 
detectarea tendințelor către atitudini 
negative față de romi și canalizarea 
acestora la nivel european;

Or. en

Amendamentul 221
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că punerea în aplicare a 
politicilor de integrare a romilor depinde 
în mare măsură de voința politică a 
statelor membre; solicită guvernelor 
naționale să introducă strategiile 
naționale de incluziune a romilor pe 
agenda lor de lucru; invită parlamentele 
naționale să urmărească în mod activ 
acțiunile guvernelor lor în acest sens;

Or. en

Amendamentul 222
Romeo Franz
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită statelor membre să se 
concentreze asupra despăgubirilor pentru 
nedreptățile din trecut și actuale, inclusiv 
în ceea ce privește sclavia, sterilizarea 
forțată și segregarea în școli speciale;

Or. en

Amendamentul 223
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. invită statele membre să pună în 
centrul documentelor lor naționale 
strategii cuprinzătoare, angajate și 
finanțate adecvat, pe termen lung, privind 
educația, care să abordeze pe deplin toți 
factorii principali și condițiile prealabile 
care definesc situația precară a romilor, 
cum ar fi factorii educaționali, economici, 
sociali și culturali, inclusiv rasismul și 
discriminarea; consideră că aceste 
strategii privind educația ar trebui să se 
bazeze pe o implicare largă a cadrelor 
didactice, a autorităților guvernamentale 
de la nivel central și local, a societății 
civile, a comunităților rome și a tuturor 
cetățenilor interesați, în concordanță cu 
cele mai bune practici în întreaga 
Europă;

Or. en

Amendamentul 224
Loránt Vincze
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. consideră că reformele din 
domeniul educației trebuie să abordeze în 
mod cuprinzător motivele care stau la 
baza ratei alarmante a abandonului 
școlar timpuriu în rândul copiilor romi și 
să garanteze că copiii romi beneficiază de 
aceleași șanse de acces la educație ca și 
colegii lor care nu sunt romi; subliniază 
că acest lucru trebuie să implice 
recunoașterea deplină a faptului că copiii 
romi nu dispun de aceleași posibilități de 
învățare acasă ca și colegii lor, ceea ce 
impune necesitatea adoptării unor măsuri 
active suplimentare și a unor activități de 
sprijin prin tutoriat al copiilor romi, 
pentru a-i scoate din ciclul educației de 
proastă calitate, care se perpetuează 
automat; subliniază că trebuie acordată 
mai multă atenție implicării părinților în 
sprijinirea educației copiilor lor și în 
acordarea sprijinului de care acești 
părinți au nevoie; consideră că furnizarea 
unor mese gratuite în școli și în instituțiile 
de îngrijire a copiilor ar încuraja părinții 
să își țină copiii la școală; solicită statelor 
membre să utilizeze pe deplin Fondul de 
ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane în acest sens; 
consideră că ar trebui create noi 
oportunități pentru copiii care au 
abandonat școala și/sau sunt analfabeți și 
nu dețin competențe de bază, astfel încât 
aceștia să își continue educația;

Or. en

Amendamentul 225
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 e (nou)



PE653.790v01-00 124/155 AM\1207504RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8e. solicită statelor membre să 
implementeze programe speciale de 
formare pentru profesori, pentru a le oferi 
acestora posibilitatea de a aborda într-un 
mod mai eficace problemele legate de 
discriminarea în rândul copiilor, precum 
și să acorde o mai mare atenție bunăstării 
fizice și emoționale a copiilor romi;

Or. en

Amendamentul 226
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 8 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8f. solicită guvernelor naționale să 
asigure un acces mai bun al romilor la 
piața forței de muncă, inclusiv prin 
intermediul unor politici active de 
educație a adulților și de învățământ 
profesional, care să vizeze adulții cu un 
nivel scăzut de calificare, transformând 
practicile de muncă în economia 
subterană în contracte de muncă legale 
care protejează lucrătorii romi și le 
asigură perspective de muncă pe termen 
lung și încurajează o mai mare implicare 
a întreprinderilor; solicită statelor 
membre să promoveze șansele de angajare 
a romilor în funcții publice;

Or. en

Amendamentul 227
Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să 
recunoască în mod oficial atitudinile 
negative față de romi ca pe o formă 
specifică de rasism împotriva populației 
de origine romă, precum și să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri preventive și 
corective specifice și eficace împotriva 
acestor atitudini negative la toate 
nivelurile la care apar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să 
recunoască în mod oficial atitudinile 
negative față de romi ca pe o formă 
specifică de rasism împotriva populației 
de origine romă, precum și să elaboreze și 
să pună în aplicare măsuri preventive și 
corective specifice și eficace împotriva 
acestor atitudini negative la toate 
nivelurile la care apar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 229
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să recunoască 
în mod oficial atitudinile negative față de 

9. invită statele membre să recunoască 
în mod oficial atitudinile negative față de 
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romi ca pe o formă specifică de rasism 
împotriva populației de origine romă, 
precum și să elaboreze și să pună în 
aplicare măsuri preventive și corective 
specifice și eficace împotriva acestor 
atitudini negative la toate nivelurile la care 
apar;

romi ca pe o formă specifică de rasism 
împotriva populației de origine romă, 
precum și să elaboreze și să pună în 
aplicare măsuri preventive și corective 
specifice și eficace împotriva acestor 
atitudini negative la toate nivelurile la care 
apar, inclusiv în mediul online, în 
sistemele lor juridice naționale, și să 
includă lupta împotriva atitudinilor 
negative față de romi într-o abordare 
orizontală, în strategiile lor naționale de 
incluziune;

Or. en

Amendamentul 230
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să recunoască 
în mod oficial atitudinile negative față de 
romi ca pe o formă specifică de rasism 
împotriva populației de origine romă, 
precum și să elaboreze și să pună în 
aplicare măsuri preventive și corective 
specifice și eficace împotriva acestor 
atitudini negative la toate nivelurile la care 
apar;

9. invită statele membre să recunoască 
în mod oficial atitudinile negative față de 
romi ca pe o formă specifică de rasism 
împotriva romilor, precum și să elaboreze 
și să pună în aplicare măsuri preventive și 
corective specifice și eficace împotriva 
acestor atitudini negative la toate nivelurile 
la care apar;

Or. en

Amendamentul 231
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită statelor membre să vizeze 
în mod specific atenuarea impactului 
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disproporționat al pandemiei de COVID-
19 asupra comunităților de romi care s-au 
confruntat cu agravarea stigmatizării lor 
ca țapi ispășitori și cu discursul urii, 
inclusiv din partea politicienilor; invită 
statele membre să evalueze și să abordeze 
următoarele elemente ale impactului 
Covid-19 asupra vieții persoanelor de 
origine romă: aplicarea unor politici 
rasiste, intensificarea atacurilor rasiste, 
stabilirea de profiluri cu caracter rasist și 
brutalitatea poliției, accesul mai dificil la 
educație, creșterea insecurității 
financiare, pierderea veniturilor, sistarea 
sau reducerea serviciilor de asistență, a 
prestațiilor de asigurări sociale, 
supraaglomerarea și lipsa accesului la 
apă curată și la salubritate;

Or. en

Amendamentul 232
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită statelor membre să asigure 
aplicarea eficace și practică a Directivei 
privind egalitatea rasială (2000/43/CE) și 
să asigure aplicarea eficace a Deciziei-
cadru privind combaterea anumitor forme 
și expresii ale rasismului și xenofobiei, 
pentru a combate atitudinile negative 
persistente față de romi; solicită aplicarea 
legislației și sancționarea mai severă a 
tuturor formelor de discriminare pe 
motive de origine etnică sau socială, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă, 
gen, exprimare de gen, identitate de gen, 
orientare sexuală, statut de rezident sau 
sănătate;

Or. en
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Amendamentul 233
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că, dincolo de aplicarea 
strictă a legislației împotriva 
discriminării, sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la situația specială a 
romilor prin intermediul mass-mediei și al 
programei și al activităților școlare este 
deosebit de importantă pentru ca 
majoritatea populației să depășească 
prejudecățile și să manifeste mai multă 
empatie în acțiunile lor și în comunicare;

Or. en

Amendamentul 234
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită în continuare statelor 
membre să își intensifice eforturile de 
combatere a discriminării, a discursurilor 
urii și a infracțiunilor motivate de ură în 
cadrul legislației naționale și europene 
împotriva discriminării, în special în ceea 
ce privește monitorizarea și acordarea de 
asistență victimelor de etnie romă;

Or. en

Amendamentul 235
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită statelor membre ale UE să 
elaboreze măsuri concrete pentru a 
combate infracțiunile motivate de ură și 
discursul urii motivat de atitudinile 
negative față de romi; consideră că aceste 
măsuri ar trebui să garanteze că romii, la 
fel ca toate celelalte persoane, cunosc 
legea și pot beneficia de protecția acesteia 
împotriva infracțiunilor motivate de ură și 
a discursurilor urii, asigurându-se, 
totodată, că autoritățile de aplicare a legii 
utilizează practici eficace de înregistrare a 
infracțiunilor motivate de ură, bazate pe 
principiile aprobate de Grupul la nivel 
înalt al UE pentru combaterea rasismului, 
a xenofobiei și a altor forme de 
intoleranță; consideră că strategiile 
naționale de integrare a romilor ar trebui 
să includă o componentă explicită privind 
măsurile de combatere a infracțiunilor 
motivate de ură și a hărțuirii cauzate de 
atitudinea negativă față de romi, prin 
includerea unor acțiuni specifice pe care 
autoritățile de aplicare a legii, în 
cooperare cu organismele de promovare a 
egalității, le-ar putea adopta pentru a 
încuraja un mediu în care romii, la fel ca 
toate celelalte persoane, să aibă încredere 
să raporteze incidentele de infracțiuni 
motivate de ură și de tratament 
discriminatoriu, inclusiv realizarea unor 
profiluri discriminatorii pe criterii etnice, 
știind că plângerile lor vor fi examinate 
cu seriozitate și că autoritățile competente 
le vor monitoriza;1a

__________________
1a FRA, EU MIDIS II: Un motiv 
persistent de îngrijorare: atitudinea 
negativă față de romi ca obstacol pentru 
integrarea acestora, p. 10.

Or. en
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Amendamentul 236
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită statelor membre să asigure 
aplicarea eficace și practică a Directivei 
privind egalitatea rasială (2000/43/CE) și 
să asigure aplicarea eficace a  Deciziei-
cadru privind combaterea anumitor forme 
și expresii ale rasismului și xenofobiei 
prin intermediul dreptului penal, pentru a 
combate atitudinile negative persistente 
față de romi; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea legislației și 
sancționarea mai severă a tuturor 
formelor de discriminare pe motive de 
origine etnică sau socială, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, gen, 
exprimare de gen, identitate de gen, 
culoare a pielii, orientare sexuală, statut 
de rezident sau sănătate;

Or. en

Amendamentul 237
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită statelor membre să asigure 
accesul egal la justiție și egalitatea în fața 
legii pentru romi și să lupte eficace 
împotriva atitudinilor negative față de 
romi, manifestate la nivel structural în 
practici polițienești abuzive și încălcări 
ale drepturilor romilor comise de polițiști, 
cum ar fi raidurile violente soldate cu 
vătămări corporale și daune materiale, 
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maltratările grave în cursul detenției etc. 
și nerespectarea obligației de a aduce 
vinovații în fața justiției în cazurile de 
infracțiuni comise de funcționari ai 
poliției;

Or. en

Amendamentul 238
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. solicită statelor membre ale UE să 
acorde prioritate măsurilor de combatere 
a atitudinilor negative față de romi în 
educație, prin eliminarea oricărei forme 
de segregare a romilor în școală sau în 
clasă, în conformitate cu recomandarea 
Consiliului din 2013, prin punerea în 
aplicare a unei game largi de măsuri care 
să implice activ părțile interesate de la 
nivel local, în special părinții și copiii 
romi, precum și organizațiile comunitare; 
subliniază că acțiunile de sensibilizare 
privind atitudinile negative față de romi 
ar trebui să vizeze în special părinții, 
profesorii și copiii care nu au origini 
rome;1a

__________________
1a FRA, EU MIDIS II: Un motiv 
persistent de îngrijorare: atitudinea 
negativă față de romi ca obstacol pentru 
integrarea acestora, p. 11.

Or. en

Amendamentul 239
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. invită toate statele membre să 
garanteze educație sexuală cuprinzătoare, 
accesul facil al femeilor la planificarea 
familială și la întreaga gamă de servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv 
la metode moderne de contracepție și la 
avortul legal și în condiții de siguranță;

Or. en

Amendamentul 240
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. solicită statelor membre să 
abordeze din punct de vedere structural 
respectarea diversității, înțelegerea 
interculturală și drepturile omului în 
programele școlare obișnuite;

Or. en

Amendamentul 241
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. solicită statelor membre să asigure 
accesul egal la justiție și egalitatea în fața 
legii pentru romi și să lupte eficace 
împotriva atitudinilor negative față de 
persoanele de origine romă, manifestate 
la nivel structural în practici polițienești 
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abuzive și încălcări ale drepturilor 
romilor comise de polițiști, cum ar fi 
raidurile violente soldate cu vătămări 
corporale și daune materiale și 
nerespectarea obligației de a aduce 
vinovații în fața justiției în cazurile de 
infracțiuni comise de funcționari ai 
poliției;

Or. en

Amendamentul 242
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. solicită statelor membre ale UE să 
asigure accesul egal al copiilor romi la 
educație de înaltă calitate, inclusiv prin 
oportunități de învățare în cadrul 
serviciilor comunitare și de învățare pe tot 
parcursul vieții; subliniază că ar trebui 
acordată o atenție deosebită educației și 
îngrijirii timpurii, ținând seama de rolul 
esențial al acestor activități pentru 
evitarea dezavantajelor în etapele timpurii 
și pentru promovarea obiceiurilor pozitive 
de învățare și a competențelor sociale;

Or. en

Amendamentul 243
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. invită statele membre să prevină, 
să condamne și să asigure sancțiuni 
adecvate pentru orice refuz al acordării de 
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servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă și pentru orice negare a 
drepturilor femeilor și fetelor rome;

Or. en

Amendamentul 244
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9e. invită statele membre să prevină, 
să condamne și să asigure sancțiuni 
adecvate pentru orice refuz al acordării de 
servicii de sănătate sexuală și 
reproductivă și al drepturilor femeilor și 
fetelor rome; solicită statelor membre să 
aloce fonduri suficiente pentru 
îmbunătățirea stării generale de sănătate 
a comunităților rome prin intermediul 
educației în domeniul sănătății și al 
educației sexuale, prin activități mobile de 
screening medical în zonele segregate, 
prin campanii educaționale în domeniul 
sănătății în materie de prevenție și prin 
formarea lucrătorilor din domeniul 
asistenței medicale și sociale în ceea ce 
privește diversitatea, fapt care contribuie 
la adaptarea sistemelor de sănătate ale 
UE la diversitate;

Or. en

Amendamentul 245
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 9 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9e. solicită statelor membre ale UE să 
elaboreze măsuri de îmbunătățire a 
accesului romilor la asistență medicală 
preventivă și curativă de bună calitate și 
la prețuri accesibile, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă, în 
special pentru femei, copii, persoanele în 
vârstă și persoanele cu handicap; 
reamintește că un element esențial în 
acest sens îl reprezintă îmbunătățirea 
accesului la serviciile de sănătate, atât 
fizic, cât și prin eliminarea barierelor 
intangibile, printre care se numără 
prejudecățile, care joacă un rol 
important;

Or. en

Amendamentul 246
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9e. condamnă cu fermitate segregarea 
etnică a femeilor de etnie romă în 
unitățile de îngrijire a sănătății materne; 
invită statele membre să interzică imediat 
toate formele de segregare etnică în 
unitățile medicale, inclusiv în unitățile de 
îngrijire a sănătății materne; invită statele 
membre să pună la dispoziția tuturor 
persoanelor care au supraviețuit unor 
acte de sterilizare forțată și coercitivă 
măsuri de compensare eficiente și rapide, 
inclusiv prin instituirea unor sisteme de 
despăgubire eficace;

Or. en
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Amendamentul 247
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9f. invită statele membre să interzică 
imediat toate formele de segregare etnică 
în unitățile medicale, inclusiv în unitățile 
de îngrijire a sănătății materne; invită 
statele membre să pună la dispoziția 
tuturor persoanelor care au supraviețuit 
unor acte de sterilizare forțată și 
coercitivă măsuri de compensare eficiente 
și rapide, inclusiv prin instituirea unor 
sisteme de despăgubire eficace;

Or. en

Amendamentul 248
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9f. invită toate statele membre să 
abordeze faptul că victimele infracțiunilor 
motivate de ură nu denunță aceste acte 
din cauza absenței unor măsuri de 
protecție adecvate și a faptului că 
autoritățile nu anchetează în mod adecvat 
astfel de cazuri și nu pedepsesc 
infracțiunile motivate de ură în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 249
Romeo Franz
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9g. solicită statelor membre să acorde 
atenție situației și drepturilor persoanelor 
rome aflate la intersecția motivelor de 
discriminare în UE, în special femeilor, 
persoanelor rome mobile, persoanelor 
LGBTI, persoanelor cu handicap fizic și 
intelectual, victimelor abuzurilor sau ale 
sclaviei moderne;

Or. en

Amendamentul 250
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9h. solicită statelor membre să se 
asigure că persoanele rome sunt 
înregistrate în mod corespunzător cu 
documente de identitate și certificate de 
naștere și că proprietatea (terenul și casa) 
persoanelor rome este înregistrată în mod 
corespunzător, prin eliminarea tuturor 
barierelor juridice și administrative în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 251
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9i. invită statele membre să se asigure 
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că toate școlile și inspectoratele își 
îndeplinesc efectiv obligația legală de 
combatere a segregării în școli și, de 
asemenea, de implicare în colectarea și 
publicarea anuală a situației segregării 
școlare la toate nivelurile, inclusiv prin 
sancționarea celor care nu respectă 
regulile, prin constituirea, capacitarea și 
finanțarea unei comisii ministeriale de 
combatere a segregării, pentru a sprijini 
școlile care doresc să combată segregarea 
și să îi sancționeze pe cei care încalcă 
regulile;

Or. en

Amendamentul 252
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9j. solicită statelor membre să adopte 
un mecanism cuprinzător pentru a se 
asigura că discriminarea și abuzul 
împotriva romilor în domeniul locuințelor 
sunt prevenite, sancționate și pentru a 
interzice evacuările forțate fără 
asigurarea unor locuințe alternative;

Or. en

Amendamentul 253
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 

eliminat
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politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

Or. fr

Amendamentul 254
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, asigurând faptul că romii și 
organizațiile societății civile sunt pe 
deplin implicate în elaborarea, punerea în 
aplicare și monitorizarea cadrului, 
precum și transformând participarea 
romilor într-un standard comun 
obligatoriu de calitate pentru viitorul 
cadru și pentru strategiile naționale;

Or. en

Amendamentul 255
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor;

Or. en
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Amendamentul 256
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă, ținând seama de perspectiva 
de gen în, procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la abordarea 
paternalistă la o abordare nepaternalistă; 
subliniază că părțile interesate de la nivel 
local și regional (ONG-uri, activiști, 
experți locali, membri ai comunității, 
persoanele afectate de atitudinile negative 
față de romi etc.) trebuie să fie implicate 
în mod semnificativ în dezvoltarea, 
punerea în aplicare și monitorizarea 
strategiilor naționale de incluziune și a 
altor politici publice care vizează 
persoanele de origine romă;

Or. en

Amendamentul 257
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă, precum 
și să promoveze educația privind dreptul 
de vot și participarea la vot a romilor;

Or. en



AM\1207504RO.docx 141/155 PE653.790v01-00

RO

Amendamentul 258
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să 
consolideze participarea populației de 
origine romă la procesul de elaborare a 
politicilor, trecând de la o abordare 
paternalistă la o una nepaternalistă;

10. invită statele membre să 
consolideze participarea romilor la 
procesul de elaborare a politicilor, trecând 
de la o abordare paternalistă la o una 
nepaternalistă;

Or. en

Amendamentul 259
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită statele membre să se asigure 
că un capitol specific privind drepturile 
femeilor și egalitatea între femei și bărbați 
sunt incluse în strategiile naționale de 
integrare a romilor (SNIR) și că se aplică 
integrarea principiului egalității între 
femei și bărbați în cadrul măsurilor care 
vizează promovarea drepturilor femeilor 
și perspectiva egalității de gen în fiecare 
secțiune a acestuia, în special în ceea ce 
privește alocarea fondurilor, în 
conformitate cu concluziile Consiliului 
privind cadrul UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor pentru 
care „o perspectivă de gen trebuie să fie 
aplicată în cadrul tuturor politicilor și 
acțiunilor pentru promovarea incluziunii 
romilor”; solicită guvernelor statelor 
membre și autorităților locale să implice 
femeile rome în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
strategiilor naționale pentru integrarea 
romilor; subliniază că datele defalcate pe 
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gen trebuie colectate în mod sistematic și 
trebuie analizate în mod regulat și invită 
Comisia și statele membre să evalueze 
dacă politicile conduc la realizarea 
obiectivului de îmbunătățire a condițiilor 
pentru femeile și fetele de etnie romă și să 
ia măsuri în cazul în care există o lipsă de 
progrese;

Or. en

Amendamentul 260
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să extindă 
sistemele de sănătate și de mediere 
școlară pentru romi, obligatorii, la toate 
comunitățile rome, să asigure un 
mediator pentru fiecare 500 de persoane 
și să aloce un buget suficient și să sprijine 
în mod corespunzător sistemele, 
acordându-le mediatorilor un rol mai 
important în procesul de incluziune;

Or. en

Amendamentul 261
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să 
colecteze și să publice, în consultare cu 
comunitățile relevante, date privind 
egalitatea, defalcate în funcție de originea 
etnică, care să fie voluntare și anonime și 
să asigure protecția datelor cu caracter 
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personal, bazeze pe autoidentificare;

Or. en

Amendamentul 262
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să indice 
nivelul de finanțare necesar pentru a aplica 
măsurile propuse pentru incluziunea 
populației de origine romă și să indice 
suma de bani disponibilă pentru astfel de 
măsuri din bugetele naționale și din 
bugetul UE;

11. solicită statelor membre să nu se 
bazeze exclusiv pe sprijinul financiar al 
UE pentru a îmbunătăți situația romilor; 
invită statele membre să indice nivelul de 
finanțare necesar pentru a aplica măsurile 
propuse pentru incluziunea populației de 
origine romă și să indice suma de bani 
disponibilă pentru astfel de măsuri din 
bugetele naționale și din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 263
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să indice 
nivelul de finanțare necesar pentru a aplica 
măsurile propuse pentru incluziunea 
populației de origine romă și să indice 
suma de bani disponibilă pentru astfel de 
măsuri din bugetele naționale și din 
bugetul UE;

11. invită statele membre să indice 
nivelul de finanțare necesar pentru a aplica 
măsurile propuse pentru incluziunea 
romilor și să indice suma de bani 
disponibilă pentru astfel de măsuri din 
bugetele naționale și din bugetul UE;

Or. en
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Amendamentul 264
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să 
majoreze investițiile în capacitarea și 
participarea tinerilor, femeilor și copiilor 
romi (în special a celor din școala 
primară, care întâmpină dificultăți atunci 
când merg la școală din cauza situației 
financiare și sociale precare a familiilor 
lor), în toate domeniile vieții publice, 
inclusiv în domeniul sănătății, educației, 
ocupării forței de muncă, formării 
profesionale și locuințelor;

Or. en

Amendamentul 265
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită statelor membre să 
promoveze limba, cultura și istoria 
romilor, în programele școlare, în muzee 
și în alte forme de exprimare culturală și 
istorică, precum și să recunoască 
contribuția culturii rome ca parte a 
patrimoniului european; solicită statelor 
membre să elaboreze măsuri coerente și 
consecvente, cu bugete adecvate pentru 
stimularea, sprijinirea și promovarea 
artelor și a culturii rome, pentru 
cercetarea și conservarea patrimoniului 
material și imaterial al culturii 
tradiționale rome, precum și revitalizarea 
și promovarea meșteșugurilor tradiționale 
ale romilor;
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Or. en

Amendamentul 266
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. invită statele membre să elaboreze 
măsuri de capacitare a femeilor, fetelor și 
tinerilor de etnie romă, prin asigurarea 
unor oportunități de educație și de 
ocupare a forței de muncă mai bune, 
pentru a-i sprijini să își valorifice pe 
deplin potențialul și posibilitățile de a 
acționa în calitate de cetățeni 
independenți, activi încrezători și 
emancipați; solicită statelor membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate domeniile relevante ale 
politicii și la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 267
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente 
și mai solide pentru a se asigura că 
fondurile alocate sunt cheltuite în mod 
corespunzător și nu sunt utilizate în mod 
abuziv;

12. invită statele membre să dezvolte 
măsuri de finanțare care vizează 
persoanele care au nevoie de sprijin, în 
modul cel mai direct și eficient cu putință, 
și care se bazează pe  mecanisme de 
monitorizare și de evaluare mai solide;

Or. en
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Amendamentul 268
Romeo Franz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide pentru a se asigura că fondurile 
alocate sunt cheltuite în mod corespunzător 
și nu sunt utilizate în mod abuziv;

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare și de 
supraveghere mai eficiente și mai solide 
pentru a se asigura că fondurile alocate 
sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv; solicită 
statelor membre să integreze metodologii 
de identificare mai bune pentru 
comunitățile rome marginalizate și 
mecanisme de finanțare consolidate în 
structurile lor de dezvoltare regională și 
locală, care să permită direcționarea mai 
eficace a investițiilor în comunitățile rome 
marginalizate și o mai bună integrare a 
comunităților rome în punerea în aplicare 
a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 269
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide pentru a se asigura că fondurile 
alocate sunt cheltuite în mod corespunzător 
și nu sunt utilizate în mod abuziv;

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide, o mai bună analiză a 
criteriilor specifice romilor și 
direcționarea explicită, dar nu exclusivă a 
acestora spre romi1a, pentru a se asigura că 
fondurile alocate sunt cheltuite în mod 
corespunzător și nu sunt utilizate în mod 
abuziv;

__________________
1a Curtea de Conturi Europeană, 
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Inițiativele de politică ale UE și sprijinul 
financiar acordat de aceasta pentru 
integrarea romilor: s-au înregistrat 
progrese semnificative în ultimul deceniu, 
dar sunt necesare eforturi suplimentare 
pe teren, 2016, p. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 270
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide pentru a se asigura că fondurile 
alocate sunt cheltuite în mod corespunzător 
și nu sunt utilizate în mod abuziv;

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide, cu implicarea reprezentanților 
romilor și a ONG-urilor, pentru a se 
asigura că fondurile alocate ajung la romi 
și sunt cheltuite în mod corespunzător și nu 
sunt utilizate în mod abuziv;

Or. en

Amendamentul 271
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide pentru a se asigura că fondurile 
alocate sunt cheltuite în mod corespunzător 
și nu sunt utilizate în mod abuziv;

12. invită statele membre să dezvolte 
mecanisme de monitorizare mai eficiente și 
mai solide pentru a se asigura eficacitatea 
măsurilor de politică, precum și că 
fondurile alocate sunt cheltuite în mod 
corespunzător și nu sunt utilizate în mod 
abuziv;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște că drumul către 
integrarea cu succes a copiilor de origine 
romă necesită nu numai educația școlară 
obligatorie (de înaltă calitate și 
nesegregată), ci și educația preșcolară și 
accesul egal la activități extrașcolare; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure finanțarea adecvată a ONG-urilor 
care desfășoară astfel de activități, 
deoarece activitățile respective sunt 
esențiale pentru crearea unui mediu și a 
unor condiții în care copiii de orice 
origine să beneficieze de oportunități 
egale; consideră că schimbul de bune 
practici între statele membre este, de 
asemenea, esențial în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 273
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor 
membre să evalueze consecințele 
pandemiei de COVID-19 asupra situației 
comunităților rome și să adopte măsuri 
eficace, utilizând fonduri UE pentru a 
aborda provocările identificate; constată 
că noua strategie-cadru ar trebui să fie în 
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concordanță cu situația actuală pentru a 
preveni exacerbarea sărăciei și a 
excluziunii comunităților;

Or. en

Amendamentul 274
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre să aloce 
fonduri suficiente pentru îmbunătățirea 
stării generale de sănătate a persoanelor 
de origine romă, prin intermediul 
sănătății și al educației sexuale și prin 
campanii de educare, prin screening 
medical mobil în zonele segregate, prin 
prevenție și formarea lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale și sociale în 
vederea combaterii practicilor 
discriminatorii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. atrage atenția asupra practicilor 
discriminatorii și a cazurilor de violență a 
poliției împotriva persoanelor de origine 
romă din statele membre; solicită statelor 
membre să adopte orientări și să 
elaboreze cursuri de formare pentru 
forțele de poliție împotriva incriminării 
disproporționate a persoanelor de origine 
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romă, a acțiunilor excesive ale poliției 
(stabilire de profiluri pe criterii etnice, 
proceduri excesive de oprire și percheziție, 
raiduri inopinate în așezările de romi, 
confiscarea arbitrară și distrugerea 
proprietății, folosirea excesivă a forței în 
timpul arestărilor, atacuri, amenințări, 
tratamente umilitoare, abuzuri fizice și 
încălcarea drepturilor în timpul 
interogatoriilor și al reținerii de către 
poliție) și împotriva aplicării unor 
sancțiuni mai mici în cazul infracțiunilor 
comise împotriva persoanelor de origine 
romă, acordând asistență și protecție 
insuficiente sau neacordând deloc această 
asistență și protecție (cum ar fi în cazul 
traficului de persoane și al victimelor 
violenței în familie) sau investigând 
insuficient sau neinvestigând deloc 
cazurile de infracțiuni raportate de 
persoane de origine romă (în special 
infracțiuni motivate de ură); solicită 
statelor membre în cauză să asigure 
investigarea completă a acestor cazuri de 
către poliție și, în special, în cazurile în 
care există violență și brutalitate; solicită 
statelor membre să asigure măsuri 
corective adecvate;

Or. en

Amendamentul 276
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să includă 
formarea în domeniul drepturilor omului 
și al cetățeniei democratice, inclusiv 
istoria romilor, în programele lor școlare, 
să conceapă campanii de sensibilizare 
privind atitudinile negative față de romi și 
să asigure o reprezentare adecvată a 
romilor în mass-media publică, pentru a 
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aborda din punct de vedere structural 
respectarea diversității și a înțelegerii 
interculturale, pentru a combate 
stereotipurile și consensul subconștient al 
societății de a exclude romii și pentru a 
consolida cunoștințele despre drepturi și 
exercitarea acestor drepturi;

Or. en

Amendamentul 277
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să protejeze 
romii împotriva amenințărilor grupurilor 
de extremă dreaptă, să investigheze 
incidentele de abuz al poliției și să asigure 
participarea romilor în cadrul 
autorităților de aplicare a legii și al 
forțelor de securitate;

Or. en

Amendamentul 278
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. solicită statelor membre să 
investească în programe de alfabetizare 
digitală care să poată sprijini copiii romi;

Or. en
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Amendamentul 279
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12e. solicită statelor membre să vizeze 
în mod specific atenuarea impactului 
disproporționat al pandemiei de Covid-19 
asupra romilor care s-au confruntat cu 
agravarea stigmatizării lor ca țapi 
ispășitori și cu discursul urii, inclusiv din 
partea politicienilor;

Or. en

Amendamentul 280
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12f. solicită statelor membre să 
respecte articolul 31 din Carta socială 
europeană revizuită, care prevede dreptul 
la locuințe și creșterea investițiilor în 
locuințe sociale și la prețuri accesibile, 
pentru a elimina povara excesivă a 
costurilor aferente locuinței, în special în 
rândul grupurilor marginalizate;

Or. en

Amendamentul 281
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 g (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12 g. salută declarațiile Consiliului 
Europei, potrivit cărora fenomenul 
discursurilor de incitare la ură în mediul 
online necesită o reflecție și acțiuni 
suplimentare în materie de reglementare 
și de găsire a noi modalități de combatere 
a acestor discursuri, cum ar fi discursuri 
alternative și tehnologii de verificare a 
faptelor; sprijină codul de conduită al 
întreprinderilor din domeniul TI și 
îndeamnă UE și statele sale membre să 
colaboreze îndeaproape cu întreprinderile 
din domeniul TI pentru a preveni 
conținutul online ilegal de tipul incitării 
la ură;

Or. en

Amendamentul 282
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12h. solicită statelor membre să asigure 
aplicarea efectivă a Directivei privind 
egalitatea rasială (2000/43/CE) și a 
Deciziei-cadru privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului 
și xenofobiei, pentru a combate atitudinile 
negative persistente față de romi;

Or. en

Amendamentul 283
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 i (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12i. solicită statelor membre să asigure 
accesul egal la justiție și egalitatea în fața 
legii pentru romi și să lupte eficace 
împotriva atitudinilor negative față de 
romi manifestate la nivel structural în 
practici polițienești abuzive și încălcări 
ale drepturilor comise de polițiști, cum ar 
fi raidurile violente soldate cu vătămări 
corporale și daune materiale, maltratările 
grave în cursul detenției și nerespectarea 
obligației de a aduce vinovații în fața 
justiției în cazurile de infracțiuni comise 
de funcționari ai poliției;

Or. en

Amendamentul 284
Klára Dobrev

Propunere de rezoluție
Punctul 12 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12j. condamnă segregarea etnică a 
femeilor de etnie romă în unitățile de 
îngrijire a sănătății materne; invită statele 
membre să interzică imediat toate formele 
de segregare etnică în unitățile medicale, 
inclusiv în unitățile de îngrijire a sănătății 
materne; invită statele membre să pună la 
dispoziția tuturor persoanelor care au 
supraviețuit unor acte de sterilizare 
forțată și coercitivă măsuri de compensare 
eficiente și rapide, inclusiv prin instituirea 
unor sisteme de despăgubire eficace;

Or. en

Amendamentul 285
Klára Dobrev
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12k. condamnă incidentele de 
infracțiuni motivate de ură și discursuri 
ale urii motivate de atitudinile negative 
față de romi; invită toate statele membre 
să abordeze faptul că victimele 
infracțiunilor motivate de ură nu denunță 
aceste acte din cauza absenței unor 
măsuri de protecție adecvate și a faptului 
că autoritățile nu anchetează în mod 
adecvat astfel de cazuri și nu pedepsesc 
infracțiunile motivate de ură în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 286
Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază activitatea importantă 
desfășurată de echipa „Romii și nomazii” 
din cadrul Consiliului Europei, care 
contribuie la promovarea și protejarea 
drepturilor romilor și ale nomazilor în 
statele membre ale Consiliului Europei, 
prin participarea, împreună cu guvernele 
statelor membre, la elaborarea și la 
punerea în aplicare a legislațiilor, a 
politicilor, a programelor și a măsurilor 
care vizează promovarea egalității de 
șanse, a diversității și a incluziunii sociale 
a romilor;

Or. fr


