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Predlog spremembe 1
Romeo Franz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, Evropske socialne 
listine, Okvirne konvencije za varstvo 
narodnih manjšin ter poročil in priporočil 
komisarja Sveta Evrope za človekove 
pravice, Evropske komisije za boj proti 
rasizmu in nestrpnosti ter drugih 
mehanizmov Sveta Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 2
Romeo Franz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Splošne 
deklaracije človekovih pravic in 
mednarodnih pogodb Organizacije 
združenih narodov o človekovih pravicah, 
vključno z Mednarodnim paktom o 
državljanskih in političnih pravicah, 
Mednarodnim paktom o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, 
Mednarodno konvencijo o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije, Konvencijo o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in 
Konvencijo o otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 3
Romeo Franz
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost;

Or. en

Predlog spremembe 4
Romeo Franz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Romeo Franz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 
2008 o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazensko-pravnimi sredstvi;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil Evropskega 
parlamenta iz leta 2010 o strategiji EU za 
vključevanje Romov in poročila o vidikih 
enakosti spolov v evropskem okviru za 
nacionalne strategije za vključevanje 
Romov iz leta 2013;

Or. en

Predlog spremembe 7
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost 
(direktiva o rasni enakosti) in Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/913/JHA o boju proti 
nekaterim oblikam in izrazom rasizma in 
ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Resolucije 
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Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 
2018 o porastu neofašističnega nasilja v 
Evropi (2018/2869(RSP));

Or. en

Predlog spremembe 9
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
varstvu in nediskriminaciji manjšin v 
državah članicah EU, sprejete 7. 
februarja 2018;

Or. en

Predlog spremembe 10
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora o položaju romskih žensk 
SOC/585-EESC-2018;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 13. 
novembra 2018 o minimalnih standardih 
za manjšine v EU (2018/2036(INI));

Or. en

Predlog spremembe 12
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 13. marca 
2018 o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju 
(2017/2208(INI));

Or. en

Predlog spremembe 13
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načela 16 
evropskega stebra socialnih pravic, ki 
poudarja pravico do pravočasnega, 
cenovno dostopnega in kakovostnega 
preventivnega in kurativnega 
zdravstvenega varstva;

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju splošnega 
političnega priporočila Evropske komisije 
za boj proti rasizmu in nestrpnosti št. 13;

Or. en

Predlog spremembe 15
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načela 19 
evropskega stebra socialnih pravic, v 
katerem je navedeno, da imajo socialno 
ogroženi „zagotovljen dostop do 
socialnega stanovanja oziroma 
kakovostne stanovanjske pomoči“;

Or. en

Predlog spremembe 16
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende OZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu;

Or. en

Predlog spremembe 19
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 
2008 o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s 
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kazensko-pravnimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 
1367/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi 
določb Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ustreznih poročil in 
priporočil organizacij civilne družbe, ki 
zastopajo ljudi romskega porekla, 
nevladnih organizacij in raziskovalnih 
ustanov;

– ob upoštevanju ustreznih poročil in 
priporočil organizacij civilne družbe, ki 
zastopajo Rome, nevladnih organizacij in 
raziskovalnih ustanov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Klára Dobrev
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju postopka za 
ugotavljanje kršitev o neskladnosti z 
Direktivo 2000/43/ES o rasni enakosti in 
diskriminaciji romskih otrok v 
izobraževanju (številke kršitev 20142174, 
20152025 in 20152206);

Or. en

Predlog spremembe 23
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske 
državljanske pobude o raznolikosti 
„Minority SavePack“ in pobude o 
kohezijski politiki za enakost regij in 
trajnost regionalnih kultur;

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju splošnega 
političnega priporočila Evropske komisije 
za boj proti rasizmu in nestrpnosti št. 13;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave partneric z 
Zahodnega Balkana o vključevanju 
Romov v okviru procesa širitve EU iz 
Poznana;

Or. en

Predlog spremembe 26
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju zemljevida revščine 
Svetovne banke iz leta 2016, na katerem 
so jasno opredeljene evropske regije, ki 
najbolj zaostajajo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker večina ljudi romskega porekla 
nima temeljnih človekovih pravic na vseh 
področjih življenja;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker precejšen del Romov* v Evropi 
živi na obrobju tako v mestih kot na 
podeželju ter v zelo slabih socialno-
ekonomskih razmerah25;

* V celotnem besedilu bi radi zamenjali 
„ljudi romskega porekla“ s 
poimenovanjem „Romi“, saj to temelji na 
samoidentifikaciji in ni jasno, kdo je 
oseba z romskim poreklom, zato 
predlagamo, da se uporablja izraz Romi v 
skladu z drugimi dokumenti EU, 
zakonodajo in dokumenti drugih 
mednarodnih organizacij, kot je Svet 
Evrope. Madžarska zakonodaja se ne 
sklicuje na poreklo osebe, ampak se v njej 
uporablja izraz Romi. V skladu z 
madžarsko zakonodajo pripadnost 
narodu, vključno z Romi, temelji na 
samoidentifikaciji. Izraz „Romi“ se kot v 
drugih političnih dokumentih Evropskega 
parlamenta in Sveta uporablja kot skupni 
izraz za skupine prebivalstva z bolj ali 
manj podobnimi kulturnimi značilnostmi, 
kot so Sinti, Kalé, potujoče skupine 
(Travellers, Gens du voyage) itd., ne glede 
na to, ali gre za skupine, ki prebivajo na 
enem mestu ali ne.

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve, 2016

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016
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Or. en

Predlog spremembe 29
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker precejšen del Romov v Evropi 
živi na obrobju tako v mestih kot na 
podeželju ter v zelo slabih socialno-
ekonomskih razmerah25;

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve, 2016

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

Or. en

Predlog spremembe 30
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker so Romi in Sinti največja 
evropska etnična manjšina; ker precejšen 
del ljudi romskega porekla v Evropi živi v 
izjemno negotovih razmerah tako v mestih 
kot na podeželju ter v zelo slabih socialno-
ekonomskih razmerah25;

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
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manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

Or. en

Predlog spremembe 31
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah; ker 
približno 80 % Romov v devetih državah 
članicah EU z največjim romskim 
prebivalstvom živi pod pragom revščine v 
državi; ker vsak tretji Rom živi v bivališču 
brez tekoče vode, vsak tretji romski otrok 
živi v gospodinjstvu, kjer je šel nekdo v 
preteklem mesecu najmanj enkrat spat 
lačen, in 50 % Romov med 6. in 24. letom 
ni vključenih v izobraževanje;25

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

Or. en

Predlog spremembe 32
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah; ker je leta 
2016 približno 80 % ljudi romskega 
porekla živelo pod pragom revščine v 
državi; 25

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

Or. en

Predlog spremembe 33
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi živi na obrobju tako v 
mestih kot na podeželju ter v zelo slabih 
socialno-ekonomskih razmerah25;

A. ker precejšen del ljudi romskega 
porekla v Evropi po lastni izbiri živi na 
obrobju tako v mestih kot na podeželju ter 
v zelo slabih socialno-ekonomskih 
razmerah, saj ne upoštevajo ukrepov držav 
članic, da bi bili v celoti vključeni v 
družbo;

__________________ __________________
25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

25 Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane 
ugotovitve), 2016

Or. en
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Predlog spremembe 34
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker glede na izbrane ugotovitve o 
Romih iz druge raziskave o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji EU-MIDIS 
II Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice približno 80 % anketiranih Romov 
živi pod pragom tveganja revščine v 
državi; vsak tretji Rom živi v bivališču 
brez tekoče vode in vsak deseti brez 
elektrike; vsak tretji romski otrok živi v 
gospodinjstvu, kjer je šel nekdo v 
preteklem mesecu najmanj enkrat spat 
lačen, 63 % Romov med 6. in 24. letom ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; samo vsak drugi romski 
otrok obiskuje predšolsko izobraževanje 
ali vrtec in zelo majhen delež nadaljuje 
šolanje po obveznem šolanju, 50 % 
Romov, starih od 6 do 24 let, ne obiskuje 
šole;

Or. en

Predlog spremembe 35
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je revščina tako rezultat kot 
gonilo izključenosti na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in 
stanovanj; ker je ključni cilj strategije EU 
2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast odpraviti tveganje 
revščine za 20 milijonov ljudi, med 
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katerimi so tudi ljudje z romskim 
poreklom;

Or. en

Predlog spremembe 36
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je velik delež ljudi z romskim 
poreklom lahko v več državah članicah 
vzpostavil obsežna kriminalna omrežja, ki 
ustvarjajo velike dobičke iz nezakonitih 
dejavnosti, kot so posojanje denarja, 
droge, prostitucija in nezakonito 
odlaganje odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 37
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je prisotna institucionalna 
diskriminacija ljudi z romskim poreklom 
na vseh področjih življenja, vključno s 
stanovanji, izobraževanjem, zdravstvenim 
varstvom in zaposlovanjem; ker se ti 
pogosto soočajo z izzivi pri dostopu do 
socialnih storitev, zavodov za zaposlovanje 
in zdravstvenih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker številni Romi še vedno živijo v 
neformalnih, nehigienskih in neurejenih 
naseljih v izjemno slabih življenjskih 
razmerah; ker mnogi nimajo 
identifikacijskih dokumentov in 
zdravstvenega zavarovanja; ker se mnogi 
soočajo z izjemno visokimi stopnjami 
nepismenosti in zgodnjega opuščanja 
šolanja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se Romi soočajo z 
diskriminacijo pri pobudah za 
zaposlovanje, kot je jamstvo za mlade, ker 
javni zavodi za zaposlovanje pogosto 
nimajo zadostnih zmogljivosti, da bi 
dosegli Rome, ali izvajajo prakse s 
posredno diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 40
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker nedavne raziskave kažejo na 
povezavo med naselitvijo romskih 
prebivalcev in stopnjami kriminala;

Or. en

Predlog spremembe 41
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je glede na drugo raziskavo o 
manjšinah in diskriminaciji v Evropski 
uniji EU-MIDIS II stopnja plačanega 
dela za Rome, stare od 20 do 64 let, 43 %, 
kar je precej pod povprečjem EU, ki je leta 
2015 znašalo 70 %, ker je situacija pri 
mladih še bistveno slabša, saj 63 % 
Romov, starih od 16 do 24 let, ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, povprečje EU pa je 12 %, 
ker rezultati kažejo na veliko razliko med 
spoloma, saj ni zaposlenih, se ne 
izobražuje ali usposablja 72 % mladih 
romskih žensk v primerjavi s 55 % mladih 
romskih moških;

Or. en

Predlog spremembe 42
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je bilo v italijanski policijski 
preiskavi leta 2015 ocenjeno, da bi lahko 
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imela skupina, ki ima sedež v Rimu, več 
kot 1000 članov iz 43 družin z romskim 
poreklom, medtem ko naj bi bila zgrajena 
kriminalna združba vredna 90 milijonov 
EUR;

Or. en

Predlog spremembe 43
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker so podobne preiskave potekale 
v več drugih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 44
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker so statistični podatki o kaznivih 
dejanjih v nekaterih državah razkrili 
vzorec, da so Romi nadpovprečno 
zastopani pri več vrstah kaznivih dejanj, 
zlasti pri manjših krajah;

Or. en

Predlog spremembe 45
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker več lokalnih oblasti vlaga 
precejšnja javna finančna sredstva za 
izboljšanje bivalnih razmer in življenjskih 
pogojev ljudi z romskim poreklom;

Or. en

Predlog spremembe 46
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske 
družbe še vedno obstaja zakoreninjen in 
strukturen anticiganizem, ki se kaže vsak 
dan;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 47
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske 
družbe še vedno obstaja zakoreninjen in 
strukturen anticiganizem, ki se kaže vsak 
dan;

B. ker v evropski družbi še vedno 
obstaja neka oblika anticiganizma;

Or. en

Predlog spremembe 48
Nadine Morano
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske 
družbe še vedno obstaja zakoreninjen in 
strukturen anticiganizem, ki se kaže vsak 
dan;

B. ker se anticiganizem redno pojavlja 
v evropski družbi;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske 
družbe še vedno obstaja zakoreninjen in 
strukturen anticiganizem, ki se kaže vsak 
dan;

B. ker zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem še vedno prežema EU, kjer 
strukturni anticiganizem in trajne 
socialno-ekonomske neenakosti vplivajo 
na Rome na področjih, kot so stanovanja, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje in 
izobraževanje; ker so Romi vse bolj 
izpostavljeni sovražnemu govoru v 
javnosti in družbenih medijih ter 
sovražnemu govoru javnih osebnosti in 
politikov, policijskemu nasilju, vključno s 
kolektivnim kaznovanjem, rasnemu 
profiliranju ter stanovanjski segregaciji in 
segregaciji v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 50
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan;

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan; ker 
strukturni anticiganizem vpliva na osebe 
romskega porekla na področjih, kot so 
nastanitev, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje in izobraževanje; ker so 
osebe romskega porekla vse bolj 
izpostavljene sovražnemu govoru v 
javnosti in družbenih medijih ter 
sovražnemu govoru javnih osebnosti in 
politikov, policijskemu nasilju, vključno s 
kolektivnim kaznovanjem, rasnemu 
profiliranju ter stanovanjski segregaciji in 
segregaciji v šolah; ker je rasizem do oseb 
romskega porekla privedel do nasilja in 
ubojev1a; ker sta nadlegovanje iz sovraštva 
ter zločini iz sovraštva zoper ljudi z 
romskim ozadjem še vedno zelo razširjeni 
in ker večina incidentov iz sovraštva ni 
prijavljenih1b; ker se osebe romskega 
porekla soočajo s strukturno 
diskriminacijo, za katero se ve, da je 
glavna ovira pri doseganju njihovega 
polnega potenciala kot državljanov EU in 
popolnem uživanju temeljnih pravic, 
socialni vključenosti in enakosti; 
__________________
1aEvropski center za pravice Romov; 
Roma child Shot Dead in Bulgaria 
(Romski otrok na smrt ustreljen v 
Bolgariji)
1b Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, Roma and Travellers Survey 
2019, selected key findings (Raziskava o 
Romih in potujočih skupinah, 2019, 
izbrane najpomembnejše ugotovitve), 
osnutek, objava predvidoma julija 2020. 

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan;

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja globoko zakoreninjen, 
vztrajen, strukturen ter pogosto 
institucionalen in vladni anticiganizem, ki 
se kaže vsak dan;

Or. en

Predlog spremembe 52
Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan;

B. ker na vseh ravneh evropske družbe 
še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan; ker so 
za boj proti temu pojavu potrebni posebni 
ukrepi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je anticiganizem povzročil 
nesprejemljivo stopnjo neenakosti za 
osebe romskega porekla na 
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stanovanjskem področju, v šolanju, 
zdravstvenem stanju ter njihovem 
socialnem položaju in položaju na trgu 
dela, kar pogosto ohranja njihovo 
izključenost in rasizem proti njim, in ker 
države članice EU ne kažejo odločenosti, 
da bi prekinili začarani krog 
anticiganizma, zaščitili enakost in 
nediskriminacijo za svoje državljane 
romskega porekla ter zagotovili popolno 
uživanje njihovih temeljnih človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 54
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je samo 21 % romskih žensk in 
25 % romskih moških, starih od 16 do 24 
let, zaključilo srednjo šolo (ISCED3) ali 
več; ker je bilo med mladimi, starimi 18–
24 let, skoraj 70 % mladih, ki so zgodaj 
opustili izobraževanje in usposabljanje; 
ker je bilo doseženega malo ali nič 
napredka pri odpravi izobraževalne 
diskriminacije in sistemske segregacije v 
zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev 
proti več državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 55
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker 43 % romskih moških in 22 % 
romskih žensk opravlja neko obliko 
plačanega dela1a; ker 63 % mladih Romov 
(starih 16–24 let) ni zaposlenih, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo; ker 72 % 
romskih žensk, starih od 16 do 24 let, ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, v primerjavi s 55 % mladih 
romskih moških1c;
__________________
1a Agencija EU za temeljne pravice, 
Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije 
o manjšinah in diskriminaciji, Romi – 
zbrane ugotovitve), 2016 
1b Report on the National Roma 
Integration Strategies: key conclusions 
(Poročilo o nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov: najpomembnejše 
ugotovitve), Evropska komisija, 2019, 
str. 4.
1c Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey, Roma – Selected 
findings (Druga raziskava Evropske unije 
o manjšinah in diskriminaciji, Romi – 
izbrane ugotovitve), 2019

Or. en

Predlog spremembe 56
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je izboljšanje položaja Romov v 
prvi vrsti odgovornost držav članic, 
vendar lahko Evropska unija zagotovi 
potrebno spodbudo, strukturo in 
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usklajevanje, da bi se oddaljila od 
institucionalnega in političnega 
nedelovanja, ki pogosto ovira izboljšanje 
položaja Romov v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 57
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je napačna diagnoza romskih 
otrok, da imajo posebne izobraževalne 
potrebe, še vedno pogosta 
diskriminacijska praksa, ki vodi k 
nesorazmernemu številu romskih otrok, ki 
obiskujejo „posebne“ šole, s čimer se jih 
loči od rednega šolskega sistema in so 
zato pogosto deležni slabšega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker disfunkcionalna pravna država 
v nekaterih državah članicah žrtvam 
policijskega nasilja ne zagotavlja zaščite 
in dostopa do pravnega varstva, namesto 
tega pa državni organi žrtve preganjajo;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so ljudje romskega porekla še 
vedno žrtve sovražnega govora in 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 60
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je bilo oblikovanje prve 
evropske strategije za Rome izjemen 
dosežek, saj je bilo nujno treba izboljšati 
položaj Romov v okviru evropske politične 
agende, oblikovati ključne institucionalne 
strukture in mreže ter pritisniti na države 
članice, naj razvijejo nacionalne strategije 
za odpravo pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 61
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je leta 2019 68 % romskih 
otrok predčasno opustilo šolanje; poleg 
tega le 18 % romskih otrok nadaljuje 
šolanje na višjih stopnjah, stopnja 
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odsotnosti od pouka in zgodnjega 
opuščanja šolanja pa je pri Romih še 
vedno precej višja kot pri ostalih skupinah 
učencev1a;
__________________
1aReport on National Roma Integration 
Strategies: Key Conclusions (Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov: najpomembnejše ugotovitve), 
Evropska komisija, september 2019.

Or. en

Predlog spremembe 62
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker proti državam članicam niso 
bili sprejeti nobeni pravni ali politični 
ukrepi za odpravo stanovanjske 
segregacije in prisilnih izselitev ter za 
zagotavljanje dostopa do kakovostnih 
stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker sta pričakovana življenjska 
doba in zdravstveno stanje romske 
manjšine še vedno bistveno nižja kot za 
neromsko prebivalstvo v vseh evropskih 
državah1a;
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__________________
1a Closing the life expectancy gap of Roma 
in Europe (Zmanjševanje razlike v 
življenjski dobi Romov v Evropi), 2018, 
študija, EPHA, 12/2018

Or. en

Predlog spremembe 64
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je samo 21 % romskih žensk in 
25 % romskih moških, starih od 16 do 24 
let, zaključilo srednjo šolo (ISCED 3) ali 
več;

Or. en

Predlog spremembe 65
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih; ker je 43 % 
oseb romskega porekla diskriminiranih, 
ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, 
in se ne zavedajo dovolj svojih pravic 
glede enakosti; ker je bil proces 
registracije nepremičnin v večini 
evropskih držav razjasnjen pred stoletji 
kot del socialne pogodbe, pa je v večini 
držav premoženje romskih prebivalcev še 



PE653.790v01-00 32/148 AM\1207504SL.docx

SL

vedno neregistrirano, zaradi česar so 
izpostavljeni zlorabam, kot so prisilne 
izselitve.
__________________
1a Roma inclusion measures reported 
under the EU Framework for NRIS 
(Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v skladu z Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja 
Romov), Evropska komisija, 2019, str. 18.
1b Report on National Roma Integration 
Strategies: Key Conclusions (Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov: najpomembnejše ugotovitve), 
Evropska komisija, 2019, str. 6.. 

Or. en

Predlog spremembe 66
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker smo v preteklih letih pridobili 
pomembne izkušnje in znanje v zvezi z 
izvajanjem nacionalnih strategij za Rome, 
kot sta potreba po večji vključenosti teh 
strategij v nacionalne, regionalne in 
lokalne sektorske politike in potreba po 
učinkovitejši rabi finančnih sredstev EU, 
zlasti za dolgoročne projekte 
vključevanja; ker bi se morale vse 
pridobljene izkušnje odražati v novi 
pobudi Komisije o enakosti in 
vključevanju Romov do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 67
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker 43 % romskih moških in 22 % 
romskih žensk opravlja neko obliko 
plačanega dela1a; ker 63 % mladih Romov 
(starih 16–24 let) ni zaposlenih, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo1b; ker 72 % 
romskih žensk, starih od 16 do 24 let, ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, v primerjavi s 55 % mladih 
romskih moških1c; ker je bil v letu 2016 
vse večji delež Romov, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
področje, na katerem so se razmere 
poslabšale v primerjavi z letom 20111d;
__________________
1a Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey: 
Roma (Druga raziskava o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji: Romi)
1b Report on the implementation of 
national Roma integration strategies 
(Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov) – 2019, str. 4
1c Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, Roma women survey (Raziskava 
o romskih ženskah)
1a Roma inclusion measures reported 
under the EU framework for NRIS 
(Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v skladu z Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja 
Romov), str. 18.

Or. en

Predlog spremembe 68
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker sedanji instrumenti EU za 
financiranje, ki obravnavajo socialno-
ekonomske izzive Romov, ne obravnavajo 
anticiganizma kot posebnega pojava; ker 
boj proti anticiganizmu s pomočjo 
obstoječe protidiskriminacijske 
zakonodaje ne zadostuje1a;
__________________
1a Fundacije za odprto družbo, Post 2020 
EU Roma Strategy: the way forward 
(Strategije EU za Rome po letu 2020: 
nadaljnji koraki), 2019

Or. en

Predlog spremembe 69
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker so Romi vse bolj izpostavljeni 
sovražnemu govoru v javnosti in 
družbenih medijih ter sovražnemu govoru 
javnih osebnosti in politikov, policijskemu 
nasilju, vključno s kolektivnim 
kaznovanjem, rasnemu profiliranju ter 
stanovanjski segregaciji in segregaciji v 
šolah;

Or. en

Predlog spremembe 70
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker so romske ženske še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje; ker so osebe 
romskega porekla tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami1b; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer na 
Slovaškem in v Češki republiki, Rominje 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogle pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic1c;
__________________
1a Komisarka za človekove pravice Sveta 
Evrope, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
in pravice žensk v Evropi), 2017, str. 42–
44. 
1b Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017, Svet 
Evrope, 2018 
1c Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Zaključne ugotovitve: 
Slovaška, 2019. Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije, Zaključne ugotovitve: 
Republika Češka, 2019.

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker je sprejetje evropskega stebra 
socialnih pravic v ospredje postavilo 
temeljno pravico vsakogar do dela in 
krepitev socialnih pravic, kar bo pozitivno 
vplivalo na življenje ljudi, ki pripadajo 
marginaliziranim skupinam, kot so Romi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Be. ker je pričakovana življenjska 
doba ob rojstvu v EU 76 let za moške in 
82 let za ženske, za osebe romskega 
porekla pa naj bi bila po ocenah 10 let 
nižja; ker je stopnja umrljivosti 
novorojenčkov v EU 4,3 na tisoč 
živorojenih otrok, po razpoložljivih 
podatkih pa je v romskih skupnostih 
precej višja1a;
__________________
1a Framework for National Roma 
Integration Strategies up to 2020, 
European Implementation Assessment 
(Okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020, 
Evropska ocena izvajanja), 2020, str. 19. 

Or. en

Predlog spremembe 73
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B e (novo)



AM\1207504SL.docx 37/148 PE653.790v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Be. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih1a;
__________________
1a Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: najpomembnejše 
ugotovitve, str. 6.

Or. en

Predlog spremembe 74
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bf. ker 61 % državljanov EU meni, da 
je diskriminacija zoper Rome razširjena v 
njihovi državi1a; ker se 56 % Nemcev ne bi 
počutilo dobro, če bi imeli Rome za 
sosede1b; ker je v povprečju 46 % Romov, 
ki jih je leta 2011 anketirala Agencija za 
temeljne pravice, poročalo o 
diskriminaciji zaradi romske etnične 
pripadnosti, to je pa segalo od približno 
60 % v Italiji, na Češkem in Poljskem do 
približno 30 % v Romuniji, Bolgariji in 
Španija1c;
__________________
1a Posebni Eurobarometer 493, 
„Discrimination in the European Union“ 
(Diskriminacija v Evropski uniji), delo na 
terenu, maj 2019.
1b Leipzig Authoritarianism Study 
(Leipziška študija o avtoritarizmu) Nearly 
one in three Germans support xenophobic 
views (Skoraj vsak tretji Nemec podpira 
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ksenofobne poglede), 2018
1a Framework for National Roma 
Integration Strategies up to 2020, 
European Implementation Assessment 
(Okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020, 
Evropska ocena izvajanja), 2020, str. 28.

Or. en

Predlog spremembe 75
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bf. ker je 43 % Romov 
diskriminiranih, ko poskušajo kupiti ali 
najeti stanovanje, in se ne zavedajo dovolj 
svojih pravic glede enakosti1a;
__________________
1a Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: najpomembnejše 
ugotovitve, str. 6.

Or. en

Predlog spremembe 76
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bg. ker so okoljske krivice redno 
povezane z zdravstvenimi tveganji in 
negativnimi posledicami za ljudi 
romskega porekla in ker Rome okoljska 
bremena nesorazmerno prizadenejo, 
imajo manjši dostop do okoljskih virov in 



AM\1207504SL.docx 39/148 PE653.790v01-00

SL

storitev ter so diskriminirani pri svoji 
pravici do obveščenosti, sodelovanja pri 
odločanju in dostopa do pravnega varstva 
v okoljskih zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 77
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bg. ker povečana uporaba nove 
tehnologije s strani javnih organov, kot 
sta policijsko delo na podlagi napovedi in 
tehnologija za prepoznavanje obrazov, 
prinaša več tveganj za rasne manjšine v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 78
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bh. ker so okoljske krivice redno 
povezane z zdravstvenimi tveganji in 
negativnimi posledicami za Rome in ker 
Rome okoljska bremena nesorazmerno 
prizadenejo, imajo manjši dostop do 
okoljskih virov in storitev ter so 
diskriminirani pri svoji pravici do 
obveščenosti, sodelovanja pri odločanju in 
dostopa do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bi. ker se romske ženske, romske 
osebe LGBTI in romski invalidi soočajo z 
presečno diskriminacijo, ki povečuje 
stopnjo diskriminacije v njihovem 
življenju;

Or. en

Predlog spremembe 80
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bj. ker so romske ženske še posebej 
prizadete na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, telesnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji1a; ker so romske 
ženske v tej državi članici doživljajo 
etnično segregacijo v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami1b; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer na 
Slovaškem in v Češki republiki, Rominje 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogle pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic1c;
__________________
1a Komisarka za človekove pravice Sveta 
Evrope, Women’s Sexual and 
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Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
in pravice žensk v Evropi), str. 42-43, 44 
(2017).
1b Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017, Eur. 
Comm. Soc. R.(2018). 
1c Glej npr. Odbor za ekonomske, socialne 
in kulturne pravice, Zaključne ugotovitve: 
Slovaška, odst. 44-45, E/C.12/SVK/CO/3 
(2019)

Or. en

Predlog spremembe 81
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za 
enakost in vključevanje ljudi romskega 
porekla, pripravljena na podlagi bolj 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov, ki bo zavezujoč zakonodajni akt 
za Evropsko unijo in države članice, 
predlagati pa jo mora Komisija;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za 
enakost in vključevanje ljudi romskega 
porekla, pripravljena na podlagi bolj 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 

črtano
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podatkov, ki bo zavezujoč zakonodajni akt 
za Evropsko unijo in države članice, 
predlagati pa jo mora Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 83
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je treba predlagati priporočilo 
Sveta za enakost in vključevanje ljudi 
romskega porekla, pripravljeno na podlagi 
bolj realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov, v letnih partnerskih sporazumih 
in operativnih programih, z jasnimi cilji in 
minimalnimi vrednostmi, in ker brez 
jasnih struktur poročanja in usklajevanja 
institucije ne morejo zagotoviti 
odgovornosti in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 84
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je potrebna pobuda EU o 
enakosti in vključevanju Romov, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov ter 
po državah razčlenjenih podatkov, 
predlagati pa jo mora Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je potreben strateški okvir EU 
za enakost Romov ter družbeno in 
gospodarsko pravičnost in za boj proti 
anticiganizmu, pripravljen na podlagi bolj 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov, ki bo zavezujoč zakonodajni akt 
za Evropsko unijo in države članice, 
predlagati pa ga mora Komisija;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je potreben strateški okvir EU 
po letu 2020 enakost in vključevanje ljudi 
romskega porekla, pripravljen na podlagi 
bolj realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov, ki bo zavezujoč zakonodajni akt 
za Evropsko unijo in države članice, 
predlagati pa ga mora Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 87
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, 
zbranih s pomočjo romskih organizacij 
civilne družbe, ki bo zavezujoč 
zakonodajni akt za Evropsko unijo in 
države članice, predlagala pa bi jo lahko 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 88
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki 
bo zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

C. ker je potrebna direktiva za enakost 
in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, 
posebej razčlenjenih za Rome, ki bo 
zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko 
unijo in države članice, predlagati pa jo 
mora Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 89
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so Romi del evropske kulture 
in vrednot ter so prispevali h kulturnemu 
bogastvu, raznolikosti, gospodarstvu in 
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skupni zgodovini EU;

Or. en

Predlog spremembe 90
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 91
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker je treba razviti učinkovite in 
okrepljene mehanizme spremljanja in 
nadzora; ker morajo Unija in držav članice 
poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da se dodelijo sredstva 
za cilje in projekte, ki imajo največji 
možni dolgoročni učinek na položaj 
Romov;

Or. en

Predlog spremembe 93
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

D. ker bi lahko ustrezna finančna 
sredstva namenili za izvajanje nacionalnih 
strategij za vključevanje ljudi romskega 
porekla po letu 2020; ker morajo Unija in 
držav članice poskrbeti, da so dodeljena 
sredstva ustrezno porabljena in ne 
zapravljena, kot je običajno v primeru 
sredstev, zaupanih nevladnim 
organizacijam, ki se zavzemajo za pravice 
Romov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020; ker morajo Unija in držav 
članice poskrbeti, da so dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih 
in nacionalnih proračunih držav članic 
nameniti ustrezna finančna sredstva za 
izvajanje nacionalnih strategij za 
vključevanje Romov po letu 2020; ker 
morajo Unija in držav članice poskrbeti, da 
so dodeljena sredstva ustrezno porabljena 
in ne zapravljena;

Or. en

Predlog spremembe 95
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker približno polovica Romov v 
Evropi živi zunaj Evropske unije; ker so 
njihove razmere še vedno posebej 
problematične v večini držav kandidatk, 
potencialnih držav kandidatk in sosedskih 
držav; ker lahko Evropska unija prek 
pristopnih pogajanj in zagotavljanja 
finančne pomoči močno vpliva na njihov 
položaj;

Or. en

Predlog spremembe 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker mora strateški okvir EU za 
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obdobje po letu 2020 veliko bolje odražati 
raznolikost Romov, pri čemer je treba 
upoštevati notranjo heterogenost 
skupnosti in položaj različnih skupin 
ljudi, ki imajo dokaj podobne kulturne 
značilnosti in zgodovino trajne 
marginalizacije v evropskih družbah, pri 
čemer je treba zagotoviti, da nihče ne bo 
zapostavljen.

Or. en

Predlog spremembe 97
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker ima varovanje in krepitev 
kulturne dediščine v zvezi z narodnimi 
manjšinami v državah članicah ključno 
vlogo pri socialni koheziji;

Or. en

Predlog spremembe 98
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi bilo treba vse romske 
skupine, tudi tiste, ki so stigmatizirane kot 
cigani, a niso tega etničnega porekla, npr. 
Egipčani, Aškali ali potujoče skupine, 
pravilno poimenovati kot ljudje romskega 
porekla;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 99
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi bilo treba vse romske 
skupine, tudi tiste, ki so stigmatizirane kot 
cigani, a niso tega etničnega porekla, npr. 
Egipčani, Aškali ali potujoče skupine, 
pravilno poimenovati kot ljudje romskega 
porekla;

E. ker bi moral predlog strateškega 
okvira EU za enakost, vključevanje in 
sodelovanje ljudi romskega porekla po 
letu 2020 na prednostnih področjih 
upoštevati notranjo heterogenost 
skupnosti, da ne bi bil nihče zapostavljen, 
niti ženske, otroci, mladi in Romi, ki se 
selijo po EU; ker bi bilo treba vse romske 
skupine, tudi tiste, ki so stigmatizirane kot 
cigani, a niso tega etničnega porekla, npr. 
Egipčani, Aškali ali potujoče skupine, 
pravilno poimenovati kot ljudje romskega 
porekla; 

Or. en

Predlog spremembe 100
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi bilo treba vse romske 
skupine, tudi tiste, ki so stigmatizirane kot 
cigani, a niso tega etničnega porekla, npr. 
Egipčani, Aškali ali potujoče skupine, 
pravilno poimenovati kot ljudje romskega 
porekla;

E. ker se v drugih političnih 
dokumentih Evropskega parlamenta in 
Sveta izraz „Romi“ uporablja kot skupni 
izraz za skupine prebivalstva z bolj ali 
manj podobnimi kulturnimi značilnostmi, 
kot so Sinti, potujoče skupine (Travellers), 
Kalé, Gens du voyage itd., ne glede na to, 
ali gre za skupine, ki prebivajo na enem 
mestu ali ne;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je v okviru izpostavljena 
raznolikost pod širokim pojmom „Romi“; 
ker okvir ni uspel prikazati raznolikosti 
med ljudmi romskega porekla; ker izraz 
Romi oziroma dvojnica Sinti in Romi, ki 
se uporablja v politikah in razpravah EU, 
ne odraža heterogenosti manjšine, tako da 
se ljudje romskega porekla, kot so Kaléji, 
Manuši, Lovari, Rissende, Bojaši, Domi, 
Kalderaši, Romaničali in Sinti, čutijo 
izključene oziroma neupoštevane; ker so 
Romi le ena od skupin ljudi romskega 
porekla v Evropi, zato člani skupnosti 
pogosto kritizirajo dejstvo, da se v 
politikah in razpravah EU ime ene 
skupine uporablja tudi za vse druge;1a

__________________
1a Izraz Romi vključuje različne skupine, 
tudi Rome, Cigane, potujoče skupine, 
Manuše, Aškale, Sinte in Bojaše. V 
političnih dokumentih EU in razpravah se 
najpogosteje uporablja izraz Romi.

Or. en

Predlog spremembe 102
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju 
in spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni in regionalni deležniki (nevladne 

F. ker je treba bolje zagotoviti 
enakovredno sodelovanje in krepitev vloge 
ljudi romskega porekla v sprejemanju 
odločitev na vseh ravneh, pri pripravi, 
izvajanju in spremljanju javne politike za 
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organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.)

ljudi romskega porekla po letu 2020 
morajo imeti pomembno vlogo tudi lokalni 
in regionalni deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.);

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni in regionalni deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.);

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni, regionalni, nacionalni in evropski 
deležniki (nevladne organizacije, aktivisti, 
strokovnjaki, člani skupnosti itd.);

Or. en

Predlog spremembe 104
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni in regionalni deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.);

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za Rome po letu 
2020 enakovredno in pomenljivo 
sodelovati tudi lokalni in regionalni 
deležniki (nevladne organizacije, aktivisti, 
strokovnjaki, člani skupnosti itd.);

Or. en
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Predlog spremembe 105
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni in regionalni deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.);

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju javne politike za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 
enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi 
lokalni in regionalni deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani 
skupnosti itd.) ter upoštevati pristojnosti in 
suverenost držav članic pri izvajanju 
strategij za vključevanje Romov;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je večina prikrajšanih 
skupnosti ljudi romskega porekla pogosto 
zapostavljena in izključena iz koristi 
nacionalnih programov vključevanja 
zaradi omejitev pri metodologijah 
kartiranja, ki se uporabljajo pri 
opredeljevanju najbolj pomoči potrebnih 
skupnosti; ker bi morale biti analize pri 
pripravi programskih ukrepov usmerjene 
na točno določeno geografsko območje in 
na število družin in oseb, ki se soočajo s 
socialno-ekonomsko izključenostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 107
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker imajo države članice jasno 
odgovornost, da sprejmejo popravne 
ukrepe, usmerjene proti praksam, ki 
diskriminirajo pripadnike romske 
skupnosti, zlasti pri njihovem poslovanju z 
regionalnimi nacionalnimi upravnimi 
organi, zdravstvenimi službami, policijo in 
pravosodjem, in ker je Komisija varuhinja 
Pogodb ter izvajanja Direktive 
2000/43/ES;

Or. en

Predlog spremembe 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je treba v strateškem okviru 
EU za obdobje po letu 2020 nujno najti 
ravnovesje med enakopravnostjo, 
vključenostjo in udeležbo ljudi romskega 
porekla;

Or. en

Predlog spremembe 109
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker je v času, ko se močno 
povečuje rasizem proti različnim 
manjšinam, politična podpora bistvenega 
pomena pri vključevanju ljudi romskega 
porekla; ker je treba pritegniti 
najpomembnejše deležnike ter izkoristiti 
priložnosti ob naslednjih predsedstvih EU, 
da bi lahko zagotovili politične zaveze in 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 110
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker strategija širitve, ki jo je 
pripravila Komisija, načrtuje širitev EU 
na države Zahodnega Balkana v skladu z 
njihovimi prizadevanji, pa tudi 
objektivnimi dosežki in rezultati 
posameznih držav, ter ker v regiji prebiva 
precejšnje število Romov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je na podlagi rezultatov 
ocene1a, v kateri je bilo ugotovljeno, da bi 
se romskim težavam brez okvira EU za 
Rome namenilo manj pozornosti v 
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političnem programu EU, bistvenega 
pomena, da se nacionalne strategije 
vključevanja za ljudi romskega porekla, 
pod vodstvom skupnega okvira za obdobje 
po letu 2020, nadaljujejo in izboljšujejo, 
da se od držav članic zahteva večje 
spoštovanje predpisov, da se spodbuja 
uporaba bolj zavezujočih ciljev za 
povečanje zavezanosti in odgovornosti z 
boljšim določanjem ciljev, zbiranjem 
podatkov, poročanjem in spremljanjem;
__________________
1a Evropska komisija, poročilo o izvajanju 
nacionalnih strategij vključevanja Romov, 
2019.

Or. en

Predlog spremembe 112
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je v institucionalni strukturi 
sedanjega okvira EU premalo 
kvalitativnih in kvantitativnih postopkov 
spremljanja in ocenjevanja, medtem ko 
priporočila za posamezne države niso 
zavezujoča;

Or. en

Predlog spremembe 113
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi G. ker je v času karantene zaradi 
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bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje 
in diskriminacijo ljudi romskega porekla;

bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa;

Or. en

Predlog spremembe 114
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

G. ker je pandemija COVID-19 zelo 
jasno pokazala, da morajo EU in njene 
države članice nujno obravnavati romsko 
vključevanje kot prednostno nalogo, da bi 
izboljšali njihove življenjske razmere; ker 
je v času karantene zaradi bolezni COVID-
19 položaj obrobnih skupnosti ljudi 
romskega porekla v prenatrpanih naseljih 
in zaselkih zelo težak; ker ljudje romskega 
porekla nimajo dostopa do ustreznega 
zdravstvenega varstva, sanitarnih storitev 
in hrane in so še posebej ogroženi; ker 
morajo države članice zagotavljati nujno 
pomoč in zdravstveno oskrbo, da bi omejili 
širjenje virusa; ker morajo Unija in države 
članice nujno obravnavati rasizem, 
policijsko nasilje, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in jih 
bolezen COVID-19 oziroma negativne 
ekonomske in socialne posledice 
pandemije COVID-19 še posebej 
ogrožajo; ker morajo države članice 
zagotavljati nujno pomoč in zdravstveno 
oskrbo, da bi omejili širjenje virusa; ker 
morajo Unija in države članice nujno 
obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 116
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
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nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla, ki 
so se zaradi pandemije COVID-19 še 
poslabšali;

Or. en

Predlog spremembe 117
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti Romov v prenatrpanih naseljih in 
zaselkih zelo težak; ker Romi nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, pitne vode, sanitarnih storitev in 
hrane in so še posebej ogroženi; ker morajo 
države članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo Romov;

Or. en

Predlog spremembe 118
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker imajo ljudje romskega porekla 
omejen dostop do ustreznega 
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varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

zdravstvenega varstva, sanitarnih storitev 
in hrane in so še posebej ogroženi; ker 
morajo države članice zagotavljati nujno 
pomoč in zdravstveno oskrbo, da bi omejili 
širjenje virusa; ker morajo Unija in države 
članice nujno obravnavati rasizem, 
izključevanje in diskriminacijo ljudi 
romskega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 119
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker ljudje romskega porekla nimajo 
dostopa do ustreznega zdravstvenega 
varstva, sanitarnih storitev in hrane in so še 
posebej ogroženi; ker morajo države 
članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje 
virusa; ker morajo Unija in države članice 
nujno obravnavati rasizem, izključevanje in 
diskriminacijo ljudi romskega porekla;

G. ker je v času karantene zaradi 
bolezni COVID-19 položaj obrobnih 
skupnosti ljudi romskega porekla v 
prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo 
težak; ker nekatere osebe romskega 
porekla nimajo dostopa do ustreznega 
zdravstvenega varstva, sanitarnih storitev 
in hrane in so še posebej ogrožene; ker 
morajo države članice zagotavljati nujno 
pomoč in zdravstveno oskrbo, da bi omejili 
širjenje virusa; ker morajo Unija in države 
članice nujno obravnavati rasizem, 
izključevanje in diskriminacijo ljudi 
romskega porekla;

Or. fr

Predlog spremembe 120
Romeo Franz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je anticiganizem v naših 
družbah prisoten že stoletja, v najbolj 
kruti obliki pa je izbruhnil med 
holokavstom, ko je bilo po ocenah 
umorjenih 500 000 ljudi romskega 
porekla1a; ker je anticiganizem pomenil 
skoraj 500 let suženjstva za ljudi 
romskega porekla v Romuniji1b; ker ljudje 
romskega porekla zaradi stoletij 
diskriminacije in socialne izključenosti 
niso mogli učinkovito in uspešno 
izkoristiti stalnega družbenega in 
gospodarskega razvoja naših družb; ker 
so bili zapostavljeni, zaradi česar so se 
razlike med Romi in ostalim 
prebivalstvom v preteklosti le povečevale; 
ker 80 % ljudi romskega porekla živi na 
robu skrajne revščine, zaradi česar 
morajo sprejemati dela, ki so plačana 
precej manj od minimalne plače, drugi pa 
so prisiljeni v preživljanje z neuradnimi 
dejavnostmi, kot je zbiranje odpadnih 
kovin ali plastenk, kar znatno povečuje 
možnosti izkoriščanja teh ljudi;
__________________
1a Right to Remember, A Handbook for 
Education with Young People on the 
Roma Genocide (Pravica do spomina: 
priročnik za izobraževanje mladih o 
genocidu nad Romi), Svet Evrope, 2017, 
str. 29. 
1b Dosjeja Vlaške in Moldavije o zgodovini 
Romov, Svet Evrope

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker Evropska komisija v svojem 
poročilu iz leta 2019 o izvajanju 
nacionalnih strategij vključevanja Romov 
priznava, da dejavniki uspeha zajemajo 
presečne, medsektorske in integrirane 
pristope za obravnavanje večplastne 
diskriminacije in večrazsežnostne 
izključenosti; ker je v poročilu med 
prednostnimi nalogami navedena tudi 
potreba po podpori dostopa Romov do 
sodnega varstva, s poudarkom na žrtvah 
večplastne diskriminacije (ženske, LGBTI, 
Romi brez državljanstva) in krepitvi 
zmogljivosti organov za enakost pri 
obravnavanju diskriminacije ljudi 
romskega porekla;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se je anticiganizem med 
pandemijo covida-19 še okrepil, Romi pa 
so bili obtoženi širjenja virusa; ker imajo 
mediji prek nediskriminatorne obravnave 
manjšin ključno vlogo pri zmanjševanju 
anticiganskih čustev;

Or. en

Predlog spremembe 123
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker gospodarske in socialne 
posledice pandemije covida-19 najbolj 
ogrožajo ravno Rome in še poglabljajo 
obstoječe neenakosti na vseh prednostnih 
področjih vključevanja Romov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker Evropska komisija v svojem 
poročilu iz leta 2019 o izvajanju 
nacionalnih strategij vključevanja Romov 
priznava, da dejavniki uspeha zajemajo 
presečne, medsektorske in integrirane 
pristope za obravnavanje večplastne 
diskriminacije in večrazsežnostne 
izključenosti; ker je v poročilu med 
prednostnimi nalogami navedena tudi 
potreba po podpori dostopa Romov do 
sodnega varstva, s poudarkom na žrtvah 
večplastne diskriminacije (ženske, LGBTI, 
Romi brez državljanstva) in krepitvi 
zmogljivosti organov za enakost pri 
obravnavanju diskriminacije Romov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je bilo v strokovnih poročilih o 
okviru EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov potrjeno, da se 
romske osebe LGBTI soočajo z vrsto 
diskriminatornih vidikov: naprej kot 
ljudje romskega porekla, potem kot osebe 
LGBTI, nazadnje pa še kot osebe LGBTI 
v romskih skupnostih; ker se lahko 
nekatere osebe LGBTI romskega porekla 
zaradi tega zatekajo k zatiranju vidikov 
lastne identitete;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je bilo v strokovnih poročilih o 
okviru EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov potrjeno, da se 
romske osebe LGBTI soočajo z vrsto 
diskriminatornih vidikov: naprej kot 
ljudje romskega porekla, potem kot osebe 
LGBTI, nazadnje pa še kot osebe LGBTI 
v romskih skupnostih; ker se lahko 
nekatere osebe LGBTI romskega porekla 
zaradi tega zatekajo k zatiranju vidikov 
lastne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. globoko obžaluje, da se Romi še 
vedno soočajo s številnimi ovirami in 
neenakim položajem pri dostopu do 
kakovostnega zdravstvenega varstva, 
vštevši pomanjkanje zdravstvenega 
zavarovanja, preventivnih programov, kot 
je cepljenje otrok, in zdravstvenih storitev 
na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja, ki so izjemnega pomena za 
Rominje in romske otroke;1a

__________________
1a Closing the life expectancy gap of 
Roma in Europe (Zmanjševanje razlike v 
življenjski dobi Romov v Evropi), 2018, 
EPHA, 12/2018

Or. en

Predlog spremembe 128
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poudarja, da zdravstvene storitve 
in pomanjkanje osnovne zdravstvene 
ozaveščenosti še povečujejo že tako 
razširjeno segregacijo romskih učencev v 
šolah; poleg tega ugotavlja, da so 
vseprisotni anticiganizem v družbah, v 
katerih živijo Romi, njihov strukturno 
slabši položaj v smislu vpisa v vrtce in 
socialna izključenost temeljni vzrok za 
segregirane šole in diskriminacijo 
romskih otrok, kar vodi v začaran krog 
brezposelnosti in revščine;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Fabienne Keller

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. meni, da so ljudje romskega 
porekla pripadniki ene od manjšin v 
Evropi, ki so jim odvzete temeljne 
človekove pravice, ki so žrtve 
anticiganizma, posebne oblike rasizma, in 
ki se soočajo z najvišjimi stopnjami 
revščine in socialne izključenosti; z 
obžalovanjem ugotavlja, da kljub 
gospodarski blaginji v EU, kljub okviru 
EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov in kljub ukrepom Kohezijskega 
sklada splošni položaj ljudi romskega 
porekla v EU stagnira; poudarja, da je bil 
napredek na področju izobraževanja in 
zdravstvenega varstva zelo omejen in da je 
na nekaterih področjih celo nazadoval 
zaradi pomanjkanja politične volje; zato 
poziva Komisijo, naj bo zgled in naj prva 
uvede politiko vključevanja vidika Romov, 
da bi vidik ljudi romskega porekla 
vključili v vse ravni in vse faze glavnih 
politik, programov in projektov, zlasti v 
načrt za obnovo gospodarstva, novi 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, evropski zeleni dogovor, novo 
skupno kmetijsko politiko, sklad za 
pravičen prehod, novi program znanj in 
spretnosti za Evropo, evropsko digitalna 
strategijo in strategijo za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo, ter da bi 
preprečili diskriminacijo v politiki EU na 
splošno, omogočili pozitivne ukrepe in 
dejavno nagovarjanje ljudi romskega 
porekla; poziva tudi države članice, naj 
sledijo temu zgledu in oblikujejo politike, 
ki bodo pomagale pri dejavnem 
vključevanju ljudi romskega porekla v 
naše družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. opozarja, da je v direktivi o rasni 
enakosti1a določeno varstvo ter 
zagotovljeno enako obravnavanje pri 
dostopu in dobavi blaga in storitev; 
poudarja, da slab dostop do stanovanj in 
javnih storitev, kot so čista voda in 
sanitarne storitve, negativno vpliva na 
rezultate na področju izobraževanja, 
zaposlovanja in zdravja ter na socialno 
vključenost na splošno; vseeno meni, da 
glede na obstoječe dokaze o razširjeni 
diskriminaciji Romov direktiva o rasni 
enakosti (2000/43/EU) ne zadostuje za 
odpravo razširjene diskriminacije in 
negativnega odnosa do ljudi romskega 
porekla;
__________________
1a Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost (UL 
L 180, 19.7.2000, str. 22-26)

Or. en

Predlog spremembe 131
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 

črtano
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Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem 
spremljanja in nadzora, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje in ustrezno porabo 
sredstev; ugotavlja, da bi bilo treba v 
predlogu za javno politiko EU za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 izrecno 
omeniti enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega 
porekla kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 132
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 

1. ugotavlja, da bi morala Komisija 
opraviti posvetovanje o morebitnem 
razvoju nadaljnjih politik za enakost in 
vključevanje ljudi v Evropi in s tem v 
ospredje postaviti boj proti revščini; 
poudarja; poudarja, da je potreben 
mehanizem spremljanja in nadzora, da bi 
zagotovili učinkovito izvajanje in ustrezno 
porabo sredstev, saj je bilo do sedaj opaziti 
primere nezakonite prilastitve teh 
sredstev; ugotavlja, da so enakopravno 
sodelovanje na vseh področjih javnega 
življenja, politično udeležbo ter jezik, 
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in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

umetnost, kulturo, zgodovino in okolje 
ljudi romskega porekla nekatera od 
vprašanj, ki bi jih morebitni predlog 
moral obravnavati, prav tako pa tudi 
ukrepe za prednostna področja, kot so 
izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in 
zdravstveno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 133
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 

1. meni, da bi morala Komisija 
pripraviti predlog direktive za enakost, 
vključevanje in sodelovanje ljudi 
romskega porekla v Evropi po letu 2020 in 
s tem v ospredje postaviti boj proti socialni 
izključenosti in anticiganizmu; meni, da bi 
ta predlog lahko temeljil na členu 19 
PDEU kot ustrezen ukrep za boj proti 
diskriminaciji na podlagi narodnosti in bi 
lahko še naprej razvijal prepoved 
posredne diskriminacije in dopustnost 
pozitivnih ukrepov, da bi zagotovili 
popolno enakost ljudi romskega porekla v 
praksi; poudarja, da mora biti središčna 
postavka novega predloga boj proti 
anticiganizmu in socialni izključenosti in 
da morajo biti vanj vključeni jasni in 
zavezujoči krovni cilji, ukrepi in cilji za 
države članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
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prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter nepravično obravnavanje 
jezika, umetnosti, kulture, zgodovine in 
okolja ljudi romskega porekla kot dodatne 
ukrepe za štiri glavna prednostna področja 
izobraževanja, zaposlitve, stanovanj in 
zdravstvenega varstva; ugotavlja, da bi 
morali biti cilji predlagane direktive 
usklajeni s horizontalnimi cilji Evropske 
unije, zlasti z lizbonsko strategijo za rast 
in delovna mesta, evropskim stebrom 
socialnih pravic, evropskim semestrom, 
cilji OZN za trajnostni razvoj do leta 
2030, novim zelenim dogovorom in 
načrtom EU za okrevanje po covidu-19; 
poudarja, da je zakonodajni akt, ki je 
zavezujoč za Evropsko unijo in njene 
države članice na podlagi konceptov iz 
veljavne zakonodaje EU, ki zagotavljajo 
vsebinsko enakost, krepitev socialne 
vključenosti in spodbujanje polne 
udeležbe vseh ljudi romskega porekla v 
družbi, najprimernejši in najučinkovitejši 
odgovor, ki ga mora predlagati Komisija; 
meni, da ta direktiva določa minimalne 
zahteve in tako državam članicam 
omogoča, da uvedejo ali ohranijo 
ugodnejše določbe; ugotavlja, da izvajanje 
te direktive ne bi smelo upravičevati 
nazadovanja v primerjavi s položajem, ki 
že prevladuje v posameznih državah 
članicah, in da v skladu z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 
Pogodbe ES cilj te direktive, tj. 
zagotavljanje enakosti in vključevanja 
ljudi romskega porekla v vseh državah 
članicah, v veliki meri lahko dosežejo 
države članice, tudi zaradi obsega in 
učinkov predlaganih ukrepov, ob podpori 
Skupnosti;

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

1. meni, da bi morala Komisija na 
podlagi sistemskih posvetovanj z (pro-
)romskimi strokovnjaki in NVO ter 
Svetom Evrope pripraviti predlog za 
strateški okvir EU za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020; meni, da bi moral ta 
predlog vsebovati zakonodajni ukrep na 
podlagi člena 19(2) PDEU kot ustrezen 
ukrep za boj proti diskriminaciji na 
podlagi narodnosti in bi lahko še naprej 
razvijal prepoved posredne diskriminacije 
in dopustnost pozitivnih ukrepov, da bi 
zagotovili popolno enakost ljudi romskega 
porekla v praksi; poudarja, da bi moral ta 
strateški okvir v ospredje postaviti boj 
proti anticiganizmu in socialni 
izključenosti; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni, realistični in 
zavezujoči krovni cilji, ukrepi in cilji za 
države članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja, 
nadzora in sankcioniranja na evropski 
ravni z vključitvijo Agencije za temeljne 
pravice, mreže EQUINET, organizacij, ki 
izvajajo nadzor, in drugih deležnikov iz 
civilne družbe, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev ter 
preprečili korupcijo in zlorabo sredstev 
EU; meni, da sredstva pogosto 
najučinkoviteje porabijo lokalne oblasti in 
NVO na lokalni ravni, zato poziva 
Komisijo, naj poveča sredstva, ki so jim 
neposredno namenjena; ugotavlja, da bi 
bilo treba v predlogu za javno politiko EU 
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za ljudi romskega porekla po letu 2020 
izrecno omeniti enakopravno sodelovanje 
na vseh področjih javnega življenja, 
politično udeležbo ter jezik, umetnost, 
kulturo, zgodovino in okolje ljudi 
romskega porekla kot dodatne ukrepe za 
štiri glavna prednostna področja 
izobraževanja, zaposlitve, stanovanj in 
zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 135
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog okvira za enakost in vključevanje 
ljudi romskega porekla v Evropi po letu 
2020 in s tem v ospredje postaviti boj proti 
revščini in anticiganizmu, izboljšanje 
življenjskih in zdravstvenih razmer ter 
kombinacijo usmerjenega in splošnega 
pristopa; poudarja, da morajo biti v nov 
predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka, 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje, prav tako pa tudi 
jasne smernice za države, ki se 
pripravljajo na pristop; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
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prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 136
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega 
porekla kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog pobude EU za enakost in 
vključevanje Romov v Evropi po letu 2020 
in s tem v ospredje postaviti boj proti 
revščini in anticiganizmu; poudarja, da 
morajo biti v nov predlog vključeni jasni 
krovni cilji, kazalniki za posamezne 
države in konkretni ukrepi za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za Rome po letu 2020 
izrecno omeniti enakopravno sodelovanje 
na vseh področjih javnega življenja, 
politično udeležbo ter jezik, umetnost, 
kulturo, zgodovino in okolje Romov kot 
dodatne ukrepe za štiri glavna prednostna 
področja izobraževanja, zaposlitve, 
stanovanj in zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 137
Loránt Vincze
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

1. meni, da mora Komisija nujno 
pripraviti predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
postaviti vključujoče izobraževanje ter boj 
proti revščini in anticiganizmu; poudarja, 
da morajo biti v nov predlog vključeni 
jasni in zavezujoči krovni cilji, ukrepi in 
cilji za države članice, jasen časovni 
razpored in zavezujoče zahteve glede 
napredka ter kazalniki uspeha in ustrezna 
finančna sredstva za izvajanje; poudarja, da 
je potreben zanesljiv mehanizem 
spremljanja in nadzora, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje in ustrezno porabo 
sredstev; ugotavlja, da bi bilo treba v 
predlogu za javno politiko EU za ljudi 
romskega porekla po letu 2020 izrecno 
omeniti enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 138
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 

1. meni, da mora Komisija pripraviti 
predlog priporočila Sveta za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla v 
Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje 
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postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

postaviti boj proti revščini in 
anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v 
nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države 
članice, jasen časovni razpored in 
zavezujoče zahteve glede napredka ter 
kazalniki uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvajanje; poudarja, da je 
potreben zanesljiv mehanizem spremljanja 
in nadzora, da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje in ustrezno porabo sredstev; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu za 
javno politiko EU za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh 
področjih javnega življenja, politično 
udeležbo ter jezik, umetnost, kulturo, 
zgodovino in okolje ljudi romskega porekla 
kot dodatne ukrepe za štiri glavna 
prednostna področja izobraževanja, 
zaposlitve, stanovanj in zdravstvenega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 139
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je za uspešen in 
verodostojen prihodnji proces 
vključevanja Romov v EU potrebna 
korenita sprememba pristopa; poudarja, 
da bi bilo treba nacionalna prizadevanja 
za vključevanje Romov pospešiti v vseh 
državah članicah EU; vendar poudarja 
tudi, da bi bilo treba pozornost usmeriti 
predvsem na države z znatnim deležem 
romskega prebivalstva, kjer neučinkovito 
vključevanje Romov povzroča 
makroekonomske izzive, poglablja 
regionalne razlike in s tem ovira socialno 
kohezijo EU; poudarja, da bi bilo treba 
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podporo EU tem državam prilagoditi 
izzivom, da bi bilo treba večjo pozornost 
posvetiti učinkovitosti politik in ukrepov v 
teh državah in da bi bilo treba ustrezno 
financiranje tesno povezati z ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 140
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je treba okvir EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 okrepiti in nadgraditi z 
izboljšanim in posodobljenim celovitim 
pristopom, ki bo temeljil na ugotovitvah 
terenskega spremljanja in raziskav o 
procesu vključevanja Romov v državah 
članicah v zadnjih 20 letih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bosta načrt za 
okrevanje in novi večletni finančni okvir 
EU za obdobje 2021–2027 trdno povezana 
z okvirom EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov za obdobje po letu 
2020, njegovimi zavezujočimi cilji in 
njihovim izvajanjem v okviru nacionalnih 
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strategij vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 142
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da v nekaterih državah 
članicah pravosodni sistem ne preganja 
ustrezno storilcev več kaznivih dejanj 
romskega porekla, kar ustvarja ozračje 
nekaznovanosti in spodkopava 
verodostojnost pravosodnega sistema do 
žrtev kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 143
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja pomen metod 
ocenjevanja učinka na podlagi nasprotnih 
dejstev, da bi zmanjšali vrzel med 
političnimi okviri in dejanskim izvajanjem 
na terenu; spominja, da je Evropsko 
računsko sodišče leta 2016 ugotovilo, da 
je bilo spremljanje in ocenjevanje 
napredka nacionalnih strategij 
vključevanja Romov velik izziv za vse 
obiskane države članice1a; opozarja, da je 
kritična omejitev za nekatere intervencije 
vrzel med ambicijami in zmogljivostjo 
vzpostavljene strukture za doseganje 
rezultatov, in to zaradi pomanjkljivega 
načrtovanja na podlagi podatkov, 
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nezadostnih sredstev in pojava novih 
nepredvidenih potreb;
__________________
1a Posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča z naslovom Pobude 
politik EU in finančna podpora za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je 
bil dosežen velik napredek, toda potrebna 
so dodatna prizadevanja na terenu, 2016, 
str. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf

Or. en

Predlog spremembe 144
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. spodbuja države članice, naj 
prebivalstvo romskega porekla zavežejo k 
registraciji v občinah, kot velja za vse 
državljane, v skladu z nacionalno in 
mednarodno zakonodajo, da bi odpravili 
stanje nezakonitosti in degradacije, do 
katere pogosto prihaja v njihovih naseljih, 
da bi spremljali splošni položaj Romov v 
Evropi in da bi ukrepe utemeljili na 
zaupanja vrednih podatkih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. ponavlja svoje stališče in 
priporočila, ki jih je predstavil in sprejel v 
svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2017 o 
vidikih temeljnih pravic pri vključevanju 
Romov v EU: boj proti anticiganizmu; ker 
je bilo doslej sprejetih malo ukrepov, 
poziva Komisijo, naj ta priporočila vključi 
v okvir EU za nacionalne strategije za 
vključevanje Romov po letu 2020, zlasti 
priporočila v zvezi z anticiganizmom ter 
resnico in spravo, saj je to osrednjega 
pomena za gradnjo močne in vključujoče 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 146
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. obžaluje slabo povezavo med 
razpoložljivimi orodji financiranja, 
strateškimi načrti in cilji v zvezi s 
socialno-ekonomskim razvojem in 
vključevanjem Romov; opozarja, da imajo 
enkratni, kratkoročni ukrepi s poudarkom 
le na enem cilju malo možnosti za uspeh; 
poudarja, da je spremljanje še posebej 
pomembno, da se predvidijo in zmanjšajo 
morebitna tveganja za uspešno izvajanje 
ukrepov ter se dodatno podprejo politične 
pobude, ki temeljijo na dokazih1a;
__________________
1a Posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča z naslovom Pobude 
politik EU in finančna podpora za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je 
bil dosežen velik napredek, toda potrebna 
so dodatna prizadevanja na terenu, 2016, 
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str. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf

Or. en

Predlog spremembe 147
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 148
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost, vključevanje 
in udeležbo ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
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odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

odpravo zdravstvenih, socialnih in 
ekonomskih neenakosti; (iii) razvoj vizije 
za naslednji predlog ter specifične, 
merljive, dosegljive, ustrezne, zavezujoče 
in časovno določene cilje, s katerimi bi 
zaščitili in izboljšali vključevanje ljudi 
romskega porekla; (iv) odpravo neenakosti, 
zlasti za otroke že v zgodnjem otroštvu; ter 
(v) pristop na osnovi pravičnosti, saj so 
Romi kolektivno in strukturno 
diskriminirani; poudarja, da bi moral biti 
poudarek politike Komisije po letu 2020 
na boju proti anticiganizmu z razvojem 
konceptov, politik in ukrepov, ki bodo 
zagotavljali socialno, restorativno, 
ekonomsko in okoljsko pravičnost za 
Rome;

Or. en

Predlog spremembe 149
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog priporočila Sveta za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020 z okvirom, ki bo 
omogočal, da se s partnerskimi sporazumi 
dogovorijo jasni cilji, njihovo 
neizpolnjevanje pa se sankcionira, v 
ospredje pa naj postavi (i) doseganje 
pozitivnega učinka; (ii) združevanje 
socialnih-ekonomskih vidikov in pristopa 
na podlagi pravic, vključno z načrtom za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
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v zgodnjem otroštvu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog strateškega okvira za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter konkretne, specifične, merljive, 
primerljive, dosegljive, ustrezne in 
časovno določene cilje, s katerimi bi 
zaščitili in izboljšali vključevanje ljudi 
romskega porekla; ter (iv) odpravo 
neenakosti, diskriminacije in segregacije, 
zlasti za otroke že v zgodnjem otroštvu in 
osebe romskega porekla, ki se soočajo z 
večplastno diskriminacijo, kot so ženske 
in deklice, osebe LGBTI in invalidi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
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vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu in osebe romskega 
porekla, ki se soočajo z večplastno 
diskriminacijo, kot so ženske in deklice, 
osebe LGBTI in invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 152
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje največjega učinka za 
najbolj marginalizirane ljudi romskega 
porekla; (ii) pristop na podlagi pravic in 
načrt za odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog pobude za enakost in vključevanje 
Romov za obdobje po letu 2020, kjer naj v 
ospredje postavi (i) doseganje pozitivnega 
učinka; (ii) pristop na podlagi pravic in 
načrt za odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje Romov; ter (iv) odpravo 
neenakosti, zlasti za otroke že v zgodnjem 
otroštvu;

Or. en

Predlog spremembe 154
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in dolžnosti 
ter načrt za odpravo socialnih in 
ekonomskih neenakosti; (iii) razvoj vizije 
za naslednji predlog ter specifične, 
merljive, dosegljive, ustrezne in časovno 
določene cilje, s katerimi bi zaščitili in 
izboljšali vključevanje ljudi romskega 
porekla; ter (iv) odpravo neenakosti, zlasti 
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v zgodnjem otroštvu; za otroke že v zgodnjem otroštvu;

Or. fr

Predlog spremembe 155
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive za enakost in 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje 
postavi (i) doseganje pozitivnega učinka; 
(ii) pristop na podlagi pravic in načrt za 
odpravo socialnih in ekonomskih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

2. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog okvira za enakost in vključevanje 
ljudi romskega porekla za obdobje po letu 
2020, kjer naj v ospredje postavi (i) 
doseganje pozitivnega učinka; (ii) pristop 
na podlagi pravic in načrt za odpravo 
socialnih, ekonomskih in zdravstvenih 
neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji 
predlog ter specifične, merljive, dosegljive, 
ustrezne in časovno določene cilje, s 
katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter 
(iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že 
v zgodnjem otroštvu;

Or. en

Predlog spremembe 156
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo trdno korelacijo med 
načrtovanjem priprave proračuna EU in 
procesom vključevanja Romov na ravni 
EU; poudarja, da je treba v ta namen 
sistematično zbirati zanesljive podatke, 
razčlenjene po spolu in starosti, za analizo 
potreb in okoliščin, ki bo v pomoč pri 
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določanju ciljev in kazalnikov učinka, da 
bi zagotovili najboljše rezultate z vidika 
usklajevanja potreb z načrtovanjem in 
pripravo proračuna na nacionalni in 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 157
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 158
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romske in 
proromske civilne družbe, strokovnjakov 
in članov skupnosti, tudi tistih, ki so 
dejavni na lokalni in regionalni ravni, pri 
čemer naj v politični razpravi in pri 
odločanju upošteva razsežnost spola, poleg 
tega naj oblikuje romsko projektno 
skupino za omogočanje vključevanja 
Romov na različna politična področja in 
maksimiziranje učinka, vključno z 
romskim vodstvom, da se občutno, 
dostojno, nepristransko, vključujoče in 
pregledno poveča udeležba Romov v 
postopkih, ki se nanašajo na 
predsedstvo/oddelke/Agencije, pa tudi pri 
oblikovanju politik;

Or. en

Predlog spremembe 160
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
mladih in tistih, ki so dejavni na lokalni in 
regionalni ravni, pri čemer naj v politični 
razpravi in pri odločanju upošteva 
razsežnost spola, in s tem prispeva h 
krepitvi vloge romskih skupnosti in 
njihovi dejanski udeležbi pri oblikovanju 
politik, ki neposredno vplivajo na njihovo 
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preživetje; zato je treba večjo pozornost in 
podporo nameniti krepitvi zmogljivosti 
vseh akterjev, ki sodelujejo pri 
upravljanju in izvajanju okvira EU za 
nacionalne strategije vključevanja 
Romov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti z vseh 
ravni, tudi tistih, ki so dejavni na lokalni in 
regionalni ravni, pri čemer naj v politični 
razpravi in pri odločanju upošteva 
razsežnost spola; poziva države članice, 
naj enako storijo pri oblikovanju 
nacionalnih strategij za vključevanje ljudi 
z romskim poreklom za obdobje po letu 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 162
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 

3. poziva Komisijo, naj vpelje 
vključujoči mehanizem za udeležbo in 
odgovornost in tako poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
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tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

Or. en

Predlog spremembe 163
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo Romov in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

Or. en

Predlog spremembe 164
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe, 
strokovnjakov in članov skupnosti, tudi 
tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni 
ravni, pri čemer naj v politični razpravi in 
pri odločanju upošteva razsežnost spola;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
udeležbo romskih in proromskih 
organizacij civilne družbe, strokovnjakov 
in članov skupnosti, tudi tistih, ki so 
dejavni na lokalni in regionalni ravni, pri 
čemer naj v politični razpravi in pri 
odločanju upošteva razsežnost spola;

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je uveljavljanje pravic s 
pravdnimi postopki pogosto najboljši 
način za krepitev moči Romov; poziva 
Komisijo, naj v okviru programa za 
pravice in vrednote oblikuje strateški 
sklad za pravdne postopke in zagotovi 
ustrezno financiranje za civilno družbo in 
zagovornike človekovih pravic, da bi 
dosegli sistemske spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 166
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora biti 
izobraževanje od zgodnjega otroštva 
ključna komponenta novega predloga, saj 
je izobraževanje primarno sredstvo, s 
katerim lahko prekinemo generacijski 
začarani krog izključenosti in revščine;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. odločno zavrača politični diskurz 
in populizem za oblikovanje vladne 
politike, s katero se spodbuja 
anticiganizem, vali krivda na Rome in 
spodbuja njihova neposredna ali posredna 
diskriminacija ali segregacija; meni, da so 
ti politični ukrepi v nasprotju z 
nacionalnimi ustavami in temeljnimi 
vrednotami iz Pogodb EU ter pravicami, 
ki iz njih izhajajo; zato poziva Komisijo, 
naj nemudoma ukrepa in začne postopke 
za ugotavljanje kršitev ter ta vprašanja 
obravnava v letnem poročilu o stanju na 
področju pravne države v posameznih 
državah članicah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. ponovno poziva Svet, naj ponovno 
vzpostavi pogajanja o horizontalni 
direktivi proti diskriminaciji, saj je to 
osnovni pogoj za doseganje enakosti v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 169
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga direktive za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem;

4. poziva Komisijo, naj anticiganizem 
prizna kot posebno obliko rasizma, in 
zahteva učinkovite evropske in nacionalne 
zakonodajne in politične ukrepe za boj 
proti anticiganizmu na vseh področjih v 
državah članicah in državah širitve;

Or. en

Predlog spremembe 170
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga direktive za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem;

4. poziva Komisijo, naj obravnava 
anticiganizem;

Or. en

Predlog spremembe 171
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga direktive za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem;

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga direktive za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem; zato 
poziva k poglobljeni raziskavi, pri kateri 
se bodo v državah uporabile primerljive 
metodologije, da bi razumeli zapletene 
dejavnike anticiganizma in pridobili 
podlago za politike, s katerimi bi te 
dejavnike učinkovito obravnavali;

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga direktive za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem;

4. poziva Komisijo, naj na glavnih 
področjih predloga okvira za obdobje po 
letu 2020 obravnava anticiganizem;

Or. en

Predlog spremembe 173
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da skrajna revščina ne 
prizadene le romskih skupnosti, temveč 
vse več prikrajšanih in marginaliziranih 
socialnih skupin v Evropi, in podpira 
predlog, da se prihodnja strategija 
prilagodi trenutnim socialno-ekonomskim 
in demografskim izzivom v Evropi in se s 
tem razširi na evropsko strategijo proti 
revščini. 

Or. en

Predlog spremembe 174
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj delo 
nacionalnih organov za enakost še bolj 
vključi v razvoj in izvajanje prihodnjega 
političnega okvira; poziva Komisijo, naj 
razvije močnejšo strategijo med 
nacionalnimi organi za enakost in 
nacionalnimi romskimi kontaktnimi 
točkami za boj proti anticiganizmu;

Or. en

Predlog spremembe 175
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. želi spomniti, da bi se morale EU 
in države članice dejansko boriti proti 
diskriminatorni ali nasilni obravnavi in 
odzivom zoper šolanje in udeležbo 
romskih otrok, kar pomeni, da bi morale 
ta dejanja kazensko preganjati, pa tudi, da 
bi morale spodbujati medsebojno 
razumevanje in socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 176
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj države članice 
prosi, da zagotovijo zavezujočo naravo 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
za obdobje po letu 2020 v smislu jasnih 
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ciljev, ukrepov, časovnih načrtov, 
kazalnikov napredka in uspešnosti, 
mehanizma spremljanja, pa tudi dodelitve 
ustreznih sredstev za izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 177
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. meni, da je boj proti anticiganizmu 
horizontalno vprašanje in bi ga bilo treba 
upoštevati na vseh področjih politike 
Unije, zlasti na področju novih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 178
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj na 
prednostnih področjih pri predlogu 
direktive EU za obdobje po letu 2020 
upošteva notranjo heterogenost skupnosti, 
poskrbi, da nihče ne bo zapostavljen, v 
politiki in razpravah EU za obdobje po 
letu 2020 pa naj za romske skupine 
uporablja izraz ljudje romskega porekla;

5. poziva Komisijo, naj upošteva 
notranjo heterogenost skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 179
Lívia Járóka



AM\1207504SL.docx 95/148 PE653.790v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj na 
prednostnih področjih pri predlogu 
direktive EU za obdobje po letu 2020 
upošteva notranjo heterogenost skupnosti, 
poskrbi, da nihče ne bo zapostavljen, v 
politiki in razpravah EU za obdobje po 
letu 2020 pa naj za romske skupine 
uporablja izraz ljudje romskega porekla;

5. poziva Komisijo, naj na 
prednostnih področjih pri predlogu 
priporočila Sveta za obdobje po letu 2020 
upošteva notranjo heterogenost skupnosti 
in poskrbi, da nihče ne bo zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 180
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj na 
prednostnih področjih pri predlogu 
direktive EU za obdobje po letu 2020 
upošteva notranjo heterogenost skupnosti, 
poskrbi, da nihče ne bo zapostavljen, v 
politiki in razpravah EU za obdobje po 
letu 2020 pa naj za romske skupine 
uporablja izraz ljudje romskega porekla;

5. poziva Komisijo, naj na 
prednostnih področjih pobude za 
enakopravnost in vključevanje Romov za 
obdobje po letu 2020 upošteva notranjo 
heterogenost skupnosti in poskrbi, da nihče 
ne bo zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 181
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba prednost 
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nameniti razsežnosti spola in politikam, ki 
upoštevajo različnost spolov; poudarja 
tudi, da se vloga in položaj žensk v 
romskih skupnostih enako kot v drugih 
skupnostih razlikujeta od vloge in 
položaja moških in da ženske pogosto 
nosijo dodatno breme; ugotavlja, da je 
treba v prihodnjih politikah priznati te 
razlike in jih obravnavati ter zagotoviti 
posebne ukrepe in oblike podpore za 
Rominje; poudarja, da je treba predvideti 
posebne ukrepe za krepitev vloge romskih 
žensk in deklic, saj so pogosto 
izpostavljene večplastni diskriminaciji;

Or. en

Predlog spremembe 182
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da je treba posebno 
pozornost nameniti položaju in pravicam 
posameznikov, ki so izpostavljeni presečni 
diskriminaciji, kot so ženske, migranti, 
osebe LGBTI, osebe s telesno in duševno 
oviranostjo, žrtve zlorab ali sodobnega 
suženjstva; poudarja, da morajo EU in 
države članice ukrepati v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 183
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 184
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla;

6. poziva Komisijo, naj okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU ter 
prednostnimi nalogami za vključevanju 
ljudi romskega porekla; poziva Komisijo, 
naj v naslednjem večletnem finančnem 
okviru mobilizira sredstva za 
enakopravnost Romov, zlasti v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, novega programa za državljane, 
enakost, pravice in vrednote, novega 
zelenega dogovora in načrta EU za 
okrevanje po pandemiji covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 185
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla;

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla; 
poziva Komisijo, naj za sprejetje 
nacionalnih programov, ki se financirajo 
s sredstvi strukturnih in investicijskih 
skladov, določi pogoj, da morajo 
vključevati priporočila Komisije in Sveta v 
zvezi s položajem Romov;

Or. en

Predlog spremembe 186
Isabel Santos

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla;

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, prek katerih je mogoče oblikovati 
integrirane stanovanjske načrte, ter 
prednostnimi nalogami za vključevanje 
ljudi romskega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 187
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanju ljudi romskega porekla;

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru okrepi 
povezavo med glavnimi finančnimi in 
političnimi instrumenti EU, zlasti 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi, ter prednostnimi nalogami za 
vključevanje Romov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je še posebej zaskrbljen zaradi 
precejšnje segregacije otrok romskega 
porekla v šolah in diskriminatorne prakse 
v nekaterih državah članicah, kjer te 
otroke vpisujejo v šole za otroke z 
motnjami v duševnem razvoju; poziva te 
države članice, naj v skladu z veljavno 
zakonodajo proti diskriminaciji končajo to 
prakso; želi spomniti, da je Komisija proti 
trem državam članicam začela postopke za 
ugotavljanje kršitev zaradi segregacije 
otrok romskega porekla; meni, da v 
zadnjih letih kljub prizadevanjem 
Komisije ni vidnega napredka; zato poziva 
Komisijo, naj nadalje ukrepa in te zadeve 
po potrebi predloži Sodišču Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 189
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da posledice pandemije 
koronavirusa najbolj občutijo najbolj 
prikrajšani v EU, vključno z romskimi 
skupnostmi, in obsoja, da so romske 
skupnosti zaradi te pandemije še bolj 
diskriminirane in marginalizirane; 
obžaluje, da se utegnejo zaradi te 
pandemije zmanjšati sredstva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2021–2027, kar bi negativno 
vplivalo na organizacije civilne družbe, ki 
se zavzemajo za romske skupnosti, in s 
tem na doseganje teh skupnosti; poziva 
Komisijo, naj učinkovito obravnava to 
tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pri državah 
članicah z velikim številom Romov v 
priporočila za posamezne države vključi 
oceno napredka pri doseganju ciljev iz 
nacionalnih strategij;

Or. en

Predlog spremembe 191
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. v zvezi s tem vztraja, da subjekti, ki 
izvajajo diskriminatorne dejavnosti proti 
Romom ali sprejemajo odločitve ali 
izvajajo ukrepe v ta namen, ne bi smeli 
biti upravičeni do financiranja iz 
proračuna Unije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. meni, da je bilo treba v pandemiji 
covida-19 dejavno uporabljati 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT) in metode, vendar se je 
pri tem razkrilo, da nismo dovolj 
pripravljeni na digitalno preobrazbo, saj 
družine z romskim ozadjem in njihove 
šole niso opremljene z orodji in 
spretnostmi IKT, te družine pa si pogosto 
tudi ne morejo privoščiti električne 
energije in digitalne povezave, zato 
dejansko ne morejo sodelovati pri učenju 
na daljavo kot večina prebivalstva; meni, 
da digitalno izobraževanje ni mogoče brez 
naprave IKT, zato poziva Komisijo, naj 
vzpostavi nabor orodij IKT, podobno kot 
RescEU ali v okviru RescEU, in jih 
razdeli najranljivejšim družinam in 
otrokom, da bodo imeli osnovna orodja za 
učenje na daljavo in bodo pripravljeni na 
digitalno dobo; meni, da so dostop do 
interneta in spretnosti IKT temelj 
prihajajoče digitalne dobe za vse 
državljane in da je zato pomembno krepiti 
moč ljudi z romskim poreklom ; zato 
poziva Komisijo, naj preuči možnost o 
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uvedbi pravice do internetnega dostopa 
kot temeljne pravice v EU in njeni 
vključitvi v okvir za obdobje po letu 2020; 
poziva države članice, naj digitalne 
spretnosti vključi v učne načrte že v prvih 
razredih;

Or. en

Predlog spremembe 193
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj se dejansko 
odzove na pomisleke zaradi vse manjšega 
prostora za neodvisno civilnodružbeno 
delovanje v nekaterih državah članicah; 
opozarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim romske 
civilne družbe; meni, da bi bilo treba 
romske in proromske organizacije civilne 
družbe oprostiti zahteve glede 
sofinanciranja, da bi jih podprli;

Or. en

Predlog spremembe 194
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi 
ali socialnimi programi EU, kot sta 
Erasmus plus ali Evropski socialni sklad, 
zaradi usmerjene in prilagojene podpore za 

7. poziva Komisijo, naj oblikuje nove 
finančne instrumente ali podprograme, ki 
naj bi dopolnili ukrepe držav članic in 
podpirali napredek na vseh ključnih 
področjih, določenih v novem okviru za 
obdobje po letu 2020, sedanje in prihodnje 
pobude EU na področju izobraževanja in 
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kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

socialnega financiranja, kot so Erasmus 
Plus, jamstvo za otroke ali Evropski 
socialni sklad plus, posebej usmerjene in 
prilagojene za kakovostno izobraževanje 
Romov ter za kakovostno zaposlovanje 
mladih Romov, ki so brezposelni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, ki se soočajo 
s skrajno revščino in nimajo ustreznega 
dostopa do teh finančnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

7. poziva Komisijo, naj oblikuje 
inovativne, v učinek usmerjene pristope, 
ki temeljijo na podatkih, kot neposreden 
prispevek k naslednji generaciji 
programov (program InvestEU za obdobje 
2021–27); poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 196
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje Romov med 
tretjim in osemnajstim letom, ki se soočajo 
s skrajno revščino in nimajo dostopa do 
obstoječih finančnih instrumentov za 
izobraževanje in socialno vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 197
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem finančnem instrumentu ali 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

7. poziva Komisijo, naj razmisli o 
podprogramu, ki naj bo povezan z 
obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali 
socialnimi programi EU, kot sta Erasmus 
plus ali Evropski socialni sklad, zaradi 
usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev 
romskega porekla med tretjim in 
osemnajstim letom, ki se soočajo s skrajno 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih 
finančnih instrumentov za izobraževanje in 
socialno vključevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 198
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi moral predlog 
strategije za obdobje po letu 2020 
vključevati tudi zunanjo komponento, ki 
zadeva države kandidatke in potencialne 
države kandidatke, pa tudi sosednje 
države, prek katerih bi EU lahko podprla 
te države pri razvijanju celovitih 
dolgoročnih strategij za vključevanje 
Romov ter nudila finančno pomoč na 
področjih, kot so izobraževanje, 
zdravstvene in socialne storitve, 
stanovanja in zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 199
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj sodeluje z 
državami članicami pri skupni 
metodologiji za zbiranje in objavljanje 
podatkov o enakosti, razčlenjenih po 
narodnosti, kot je opredeljeno v direktivi 
EU o rasni enakosti, ki je prostovoljna, 
anonimna in zagotavlja varstvo osebnih 
podatkov, samoidentifikacijo in 
posvetovanje z ustreznimi skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 200
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva EU, naj izvaja Aarhuško 
konvencijo, ki povezuje okoljske pravice 
in človekove pravice; poziva k sprejetju 
okoljske uredbe, ki bo v enaki meri 
koristila vsem delom družbe in 
obravnavala rasizem v okolju, ki je v 
nasprotju z mednarodno priznanimi 
človekovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 201
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj uporabi vse 
sinergije in poveže cilje vključevanja 
Romov s ključnimi prizadevanji EU in 
mednarodnimi političnimi prizadevanji, ki 
so pomembna za vključevanje Romov, kot 
sta digitalna agenda in agenda OZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 202
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba nadalje 
okrepiti vidik vključevanja Romov v 
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ustrezne politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 203
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Evropsko komisijo, države 
članice in države, ki se pripravljajo na 
pristop, naj prilagodijo obstoječe finančne 
mehanizme in poskrbijo, da so prožni za 
kombinirano uporabo sredstev v romskih 
skupnostih, tako da omogočijo dostop do 
informacij, obveščanje, krepitev 
zmogljivosti, zagotavljanje tehnične 
pomoči in jamstev med postopkom prijave 
financiranja, ter se borijo proti 
anticiganizmu;

Or. en

Predlog spremembe 204
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo blažitvi 
nesorazmernega učinka pandemije 
covida-19 na romsko prebivalstvo, ki je 
bilo še pogostejše grešni kozel in tarča 
sovražnega govora, tudi s strani politikov; 
poziva države članice, naj ocenijo in 
obravnavajo naslednje elemente vpliva 
pandemije covida-19 na Rome: 
uveljavljanje rasistične politike, povečanje 
rasističnih napadov, rasnega profiliranja 
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in policijskega nasilja, težji dostop do 
izobraževanja, večja finančna negotovost, 
izguba dohodka, zaprtje ali zmanjšanje 
podpornih storitev ali ugodnosti od 
državne podpore, prenatrpanost in težji 
dostop do čiste vode in ustreznih 
sanitarnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 205
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da stanovanje ni 
dobrina, temveč nuja, brez katere 
prebivalstvo ne more polno sodelovati v 
družbi in uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila iz poročila 
komisarja Sveta Evrope za človekove 
pravice z naslovom „ECSR The Right to 
affordable housing, Europe's neglected 
duty (Evropski odbor za socialne pravice, 
Pravica do cenovno dostopnih stanovanj, 
zanemarjena dolžnost Evrope)“, s 
posebnim poudarkom na tem, da se 
zagotovi, da vse države članice hitro 
sprejmejo zavezo iz člena 31 spremenjene 
Evropske socialne listine, ki obravnava 
pravico do stanovanja, in povečajo 
naložbe v socialna in cenovno dostopna 
stanovanja, da bi se odpravilo preveliko 
breme stanovanjskih stroškov, zlasti med 
marginaliziranimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 206
Klára Dobrev
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Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poziva Komisijo, naj se učinkovito 
odzove na zaskrbljenost zaradi vse večjega 
krčenja prostora za neodvisno civilno 
družbo v nekaterih državah članicah; 
opozarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim romske 
civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 207
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 208
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 8. poziva države članice, naj 
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pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih, zbranih s pomočjo romskih 
organizacij civilne družbe, z ustreznim, 
vnaprej določenim proračunom, 
vključenim v nacionalne, regionalne in 
lokalne proračune, ki bo odražal obseg 
potreb pri socialnem vključevanju ljudi 
romskega porekla; poudarja, da mora biti 
med prednostnimi nalogami pri pripravi 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
proračunov vključevanje prebivalstva 
romskega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 209
Isabel Santos

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki se jih v 
petih letih redno pregleda in oceni, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 210
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki jih bo spremljal 
celovit skupni ocenjevalni okvir in bodo 
temeljile na realnih kvantitativnih in 
kvalitativnih podatkih z ustreznim, vnaprej 
določenim proračunom, vključenim v 
nacionalne, regionalne in lokalne 
proračune, ki bo odražal obseg potreb pri 
socialnem vključevanju ljudi romskega 
porekla;

Or. en

Predlog spremembe 211
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla in 
ljudi v podobnem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 212
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje ljudi romskega porekla za 
obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na 
realnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkih z ustreznim, vnaprej določenim 
proračunom, vključenim v nacionalne, 
regionalne in lokalne proračune, ki bo 
odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

8. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije za 
vključevanje Romov za obdobje po letu 
2020, ki bodo temeljile na realnih 
kvantitativnih in kvalitativnih podatkih z 
ustreznim, vnaprej določenim proračunom, 
vključenim v nacionalne, regionalne in 
lokalne proračune, ki bo odražal obseg 
potreb pri socialnem vključevanju Romov;

Or. en

Predlog spremembe 213
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj 
prednostno obravnavajo odpravljanje 
skrajnih oblik revščine, zlasti lakote, 
podhranjenosti in hudega pomanjkanja 
stanovanj med Romi;

Or. en

Predlog spremembe 214
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj (i) pri 
načrtovanju, ciljnem usmerjanju in 
izvajanju ukrepov za vključevanje Romov 
upoštevajo ozemeljsko neenakost, 
stanovanjsko segregacijo ter razširjeno 
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prikrajšanost na številnih področjih; (ii) 
oblikujejo jasne in zavezujoče cilje, roke 
in kazalnike v širšem sklopu prednostnih 
področij, da bi ustrezno spremljale 
izvajanje strategije; (iii) uporabijo vse 
razpoložljive podatke za oblikovanje meril 
in usmerjajo razvoj političnega programa; 
poudarja, da je pomembno razviti 
natančnejši profil romskega prebivalstva 
in njegovih potreb, tudi v državah 
kandidatkah; ugotavlja, da bi bilo zato 
treba okrepiti mehanizme za zbiranje 
točnih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov, razčlenjenih po spolu in 
starosti, ter poudarja, da bi bile smernice 
Agencije za temeljne pravice v zvezi s tem 
ključnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 215
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj 
oblikujejo zakone in politične ukrepe, da 
se zagotovi odškodnina in odpravi krivica 
za vse romske otroke, ki jim je bila 
postavljena napačna diagnoza in so bili 
poslani v posebne šole ali v razrede in šole 
samo za romske otroke ter so jim bile tako 
odvzete temeljne pravice in priložnost za 
kakovostno izobraževanje in dobra 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 216
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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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj 
izboljšajo metode zbiranja podatkov, da bi 
zagotovile zanesljive dejanske in 
primerljive podatke, ki podpirajo 
učinkovito politiko, ki temelji na dokazih, 
in lahko prispevajo k večji učinkovitosti 
sprejetih strategij, dejavnosti in ukrepov 
ter k opredelitvi strukturnih problemov;

Or. en

Predlog spremembe 217
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja na obveznost držav članic 
iz direktive o rasni enakosti 1a, da 

imenujejo specializiran organ za 
spodbujanje vseh oseb brez diskriminacije 
na podlagi rase in narodnosti;
__________________
1a Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 
29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22-26)

Or. en

Predlog spremembe 218
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba v 
nacionalnih strategijah posebno 
pozornost nameniti premagovanju 
trdovratnega rasizma in diskriminacije 
ljudi romskega porekla na področju 
izobraževanja, stanovanj in zdravstva;

Or. en

Predlog spremembe 219
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da te strategije ne bi smele 
biti mišljene kot ločeni dokumenti, temveč 
bi morale biti ustrezno vključene v 
horizontalne osrednje in lokalne politike 
ter dejavnosti resornih ministrstev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva države članice, naj 
zagotovijo dejansko neodvisnost, 
pooblastila in potrebne vire organom za 
enakost, da bodo lahko opravljali svoje 
naloge pri spodbujanju enake obravnave 
in varstvu temeljnih pravic ljudi z 
romskim poreklom; meni, da so organi za 
enakost prava institucija, ki zbirajo 
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podatke in oblikujejo trende 
anticiganizma ter ga usmerjajo na 
evropsko raven;

Or. en

Predlog spremembe 221
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da je izvajanje politik 
vključevanja Romov močno odvisno od 
politične volje držav članic; poziva 
nacionalne vlade, naj prednostno 
obravnavajo nacionalne strategije za 
vključevanje Romov; poziva nacionalne 
parlamente, naj dejavno spremljajo 
ukrepe svojih vlad na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 222
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva države članice, naj se 
osredotočijo na odškodnine za pretekle in 
sedanje krivice, vključno s 
zasužnjevanjem, prisilno sterilizacijo in 
segregacijo v posebnih šolah;

Or. en

Predlog spremembe 223
Loránt Vincze
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Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva države članice, naj v 
središče svojih nacionalnih dokumentov 
postavijo celovite, zavezujoče in dobro 
financirane dolgoročne izobraževalne 
strategije, ki bodo v celoti obravnavale vse 
glavne dejavnike in pogoje, ki ustvarjajo 
negotov položaj Romov, kot so 
izobraževalni, gospodarski, socialni in 
kulturni dejavniki, vključno z rasizmom in 
diskriminacijo; meni, da bi morale te 
izobraževalne strategije temeljiti na večji 
vključenosti strokovnjakov s področja 
izobraževanja, organov osrednje in 
lokalne uprave, civilne družbe, romskih 
skupnosti in vseh zainteresiranih 
državljanov ter izhajati iz najboljših praks 
v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 224
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. meni, da morajo reforme 
izobraževalnega sistema celovito 
obravnavati razloge za skrb vzbujajočo 
stopnjo zgodnjega šolskega osipa romskih 
otrok in jim zagotoviti enake možnosti za 
izobraževanje kot njihovim neromskim 
vrstnikom; poudarja, da je treba zato v 
celoti priznati dejstvo, da romski otroci 
nimajo enakih možnosti za učenje doma 
kot njihovi vrstniki, kar pomeni, da so 
potrebni dodatni aktivni ukrepi in 
mentorstvo za pomoč romskim otrokom, 
da se prekine začaran krog nizke 
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izobrazbe; poudarja, da je treba več 
pozornosti nameniti sodelovanju staršev, 
da bi podpirali izobraževanje svojih otrok, 
ter tudi staršem zagotoviti potrebno 
podporo; meni, da bi zagotavljanje 
brezplačnih obrokov v šolah in ustanovah 
za varstvo otrok starše spodbudilo, da bi 
otroke redno pošiljali v šolo; poziva 
države članice, naj v celoti izkoristijo 
Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim; meni, da bi bilo treba 
otrokom, ki so opustili šolanje in/ali so 
nepismeni ter nimajo osnovnih znanj in 
spretnosti, nuditi nove priložnosti za 
nadaljevanje šolanja;

Or. en

Predlog spremembe 225
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva države članice, naj uvedejo 
posebne programe usposabljanja za 
učitelje, da bodo bolje reševali vprašanje 
diskriminacije med otroki in bodo bolj 
pozorni na fizično in čustveno dobro 
počutje romskih otrok;

Or. en

Predlog spremembe 226
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. poziva nacionalne vlade, naj 
zagotovijo boljši dostop Romov do trga 
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dela, vključno z aktivnimi politikami 
izobraževanja odraslih in poklicnega 
izobraževanja, namenjene odraslim z 
nizkimi kvalifikacijami, s 
preoblikovanjem dela v sivi ekonomiji v 
zakonite delovne pogodbe za zaščito 
romskih delavcev in zagotavljanjem, da 
imajo dolgoročne možnosti za delo, ter s 
spodbujanjem večje udeležbe podjetij; 
poziva države članice, naj med Romi 
spodbujajo zaposlitvene možnosti na 
področju družbeno koristnega dela;

Or. en

Predlog spremembe 227
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot 
posebno obliko rasizma nad ljudmi 
romskega porekla ter pripravijo in 
izvajajo posebne in učinkovite preventivne 
in korektivne ukrepe za njegovo odpravo 
na vseh ravneh, kjer se pojavlja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 228
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot 
posebno obliko rasizma nad ljudmi 
romskega porekla ter pripravijo in 

črtano
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izvajajo posebne in učinkovite preventivne 
in korektivne ukrepe za njegovo odpravo 
na vseh ravneh, kjer se pojavlja;

Or. en

Predlog spremembe 229
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot posebno 
obliko rasizma nad ljudmi romskega 
porekla ter pripravijo in izvajajo posebne 
in učinkovite preventivne in korektivne 
ukrepe za njegovo odpravo na vseh ravneh, 
kjer se pojavlja;

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot posebno 
obliko rasizma nad ljudmi romskega 
porekla ter pripravijo in izvajajo posebne 
in učinkovite preventivne in korektivne 
ukrepe za njegovo odpravo na vseh ravneh, 
kjer se pojavlja, vključno z rasizmom na 
spletu in v nacionalnih pravosodnih 
sistemih, ter naj boj proti anticiganizmu s 
horizontalnim pristopom vključijo v 
nacionalne strategije za vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 230
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot posebno 
obliko rasizma nad ljudmi romskega 
porekla ter pripravijo in izvajajo posebne 
in učinkovite preventivne in korektivne 
ukrepe za njegovo odpravo na vseh ravneh, 
kjer se pojavlja;

9. poziva države članice, naj 
anticiganizem uradno priznajo kot posebno 
obliko rasizma nad Romi ter pripravijo in 
izvajajo posebne in učinkovite preventivne 
in korektivne ukrepe za njegovo odpravo 
na vseh ravneh, kjer se pojavlja;

Or. en
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Predlog spremembe 231
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo blažitvi 
nesorazmernega učinka pandemije 
covida-19 na romske skupnosti, ki so bile 
še pogostejše grešni kozel in tarča 
sovražnega govora, tudi s strani politikov; 
poziva države članice, naj ocenijo in 
obravnavajo naslednje elemente vpliva 
pandemije covida-19 na življenje 
romskega prebivalstva: uveljavljanje 
rasistične politike, povečanje rasističnih 
napadov, rasnega profiliranja in 
policijskega nasilja, težji dostop do 
izobraževanja, večja finančna negotovost, 
izguba dohodka, zaprtje ali zmanjšanje 
podpornih storitev ali ugodnosti od 
državne podpore, prenatrpanost in težji 
dostop do čiste vode in ustreznih 
sanitarnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 232
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito dejansko izvajanje 
direktive o rasni enakosti (Direktiva 
2000/43/ES) in okvirnega sklepa o 
rasizmu in ksenofobiji za boj proti 
zakoreninjenemu anticiganizmu; poziva k 
izvajanju zakonodaje in k strožjim 
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sankcijam za kakršno koli diskriminacijo 
na podlagi etničnega ali socialnega 
porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti, spola, spolnega izražanja, spolne 
identitete, spolne usmerjenosti, statusa 
stalnega prebivališča ali zdravstvenega 
stanja;

Or. en

Predlog spremembe 233
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je poleg doslednega 
izvajanja protidiskriminacijske 
zakonodaje še posebej pomembno, da 
opozarjanje na poseben položaju Romov 
poteka prek medijev in šolskih programov, 
dejavnosti pa so še zlasti pomembne za 
večinsko prebivalstvo, da premaga 
predsodke in se v svojih dejanjih in 
komunikaciji pokaže bolj sočutno;

Or. en

Predlog spremembe 234
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. nadalje poziva države članice, naj 
okrepijo svoja prizadevanja za boj proti 
diskriminaciji, sovražnemu govoru in 
kaznivim dejanjem iz sovraštva v 
nacionalni zakonodaji in zakonodaji EU 
na področju boja proti diskriminaciji, 
zlasti kar zadeva spremljanje in pomoč 
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Romom, ki so žrtve teh dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 235
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva države članice EU, naj 
razvijejo konkretne ukrepe za boj proti 
kaznivim dejanjem iz sovraštva in 
sovražnemu govoru, katerih razlog je 
sovraštvo do Romov; s takšnimi ukrepi bi 
bilo treba zagotoviti, da so Romi, tako kot 
vsi drugi, seznanjeni z zakonom proti 
kaznivim dejanjem iz sovraštva in 
sovražnemu govoru, ter da se pri 
kazenskem pregonu uporabljajo 
učinkovite prakse evidentiranja kaznivih 
dejanj iz sovraštva, ki temeljijo na 
načelih, ki jih je potrdila skupina EU na 
visoki ravni za boj proti rasizmu, 
ksenofobiji in drugim oblikam 
nestrpnosti; meni, da bi morale 
nacionalne strategije za vključevanje 
Romov imeti izrecno komponento z ukrepi 
za boj proti kaznivim dejanjem iz 
sovraštva in nadlegovanju, ki ga povzroča 
anticiganizem, z vključitvijo posebnih 
ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli organi 
kazenskega pregona v sodelovanju z 
organi za enakost, da bi spodbudili okolje, 
v katerem se Romi, kot vsi drugi, počutijo 
zaščitene, ko prijavijo kazniva dejanja iz 
sovraštva in diskriminatorno obravnavo, 
vključno z diskriminatornim etničnim 
profiliranjem, vedoč, da bodo pristojni 
organi njihove pritožbe obravnavali resno 
in ustrezno ukrepali1a;
__________________
1a FRA, EU MIDIS II: A persisting 
concern: anti-Gypsyism as a barrier to 
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Roma inclusion“ (Stalna skrb: 
anticiganizem kot ovira za vključevanje 
Romov), str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 236
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito dejansko izvajanje 
direktive o rasni enakosti (Direktiva 
2000/43/ES) in okvirnega sklepa Sveta o 
boju proti nekaterim oblikam rasizma in 
ksenofobije s sredstvi kazenskega pregona 
za boj proti zakoreninjenemu 
anticiganizmu; poziva države članice, naj 
zagotovijo izvajanje zakonodaje in strožje 
sankcije za kakršno koli diskriminacijo na 
podlagi etničnega ali socialnega porekla, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, 
spola, spolnega izražanja, spolne 
identitete, barve kože, spolne 
usmerjenosti, statusa stalnega 
prebivališča ali zdravstvenega stanja;

Or. en

Predlog spremembe 237
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva države članice, naj 
zagotovijo enak dostop do pravnega 
varstva in enakost pred zakonom za Rome 
ter se učinkovito borijo proti 
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strukturnemu anticiganizmu, ki se kaže v 
čezmerni policijski obravnavi in kršitvah 
pravic Romov, ki jih zagrešijo policisti, 
kot so nasilne racije, v katerih pride do 
poškodb in materialne škode, zelo grdo 
ravnanje med pridržanjem ter dejstvo, da 
se storilcev ne privede pred sodišče, če so 
kazniva dejanja zakrivili policisti;

Or. en

Predlog spremembe 238
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva države članice EU, naj dajo 
prednost ukrepom za boj proti 
anticiganizmu v izobraževanju in naj 
odpravijo vse oblike segregacije Romov v 
šolah ali družbi, v skladu s priporočilom 
Sveta iz leta 2013, z izvajanjem številnih 
ukrepov, ki vključujejo lokalne deležnike, 
zlasti romske starše in otroke, ter 
organizacije v skupnosti; poudarja, da bi 
morali biti ukrepi ozaveščanja o 
anticiganizmu zlasti namenjeni staršem, 
učiteljem in otrokom iz neromskega 
okolja1a;
__________________
1a FRA, EU MIDIS II: A persisting 
concern: anti-Gypsyism as a barrier to 
Roma inclusion“ (Stalna skrb: 
anticiganizem kot ovira za vključevanje 
Romov), str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 239
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva države članice, naj 
zagotovijo celovito spolno vzgojo, 
enostaven dostop žensk do načrtovanja 
družine in celotnega nabora storitev na 
področju reproduktivnega in spolnega 
zdravja, vključno s sodobnimi načini 
kontracepcije ter zakonitim splavom;

Or. en

Predlog spremembe 240
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva države članice, naj v okviru 
rednih šolskih programov strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 241
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poziva države članice, naj 
zagotovijo enak dostop do pravnega 
varstva in enakosti pred zakonom za ljudi 
romskega porekla ter se učinkovito borijo 
proti strukturnemu anticiganizmu, ki se 
kaže v čezmerni policijski obravnavi in 
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kršitvah pravic Romov, ki jih zagrešijo 
policisti, kot so nasilne racije, v katerih se 
povzročijo poškodbe in materialna škoda, 
ter dejstvu, da se storilcev ne privede pred 
sodišče, če so kazniva dejanja storili 
policisti;

Or. en

Predlog spremembe 242
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poziva države članice EU, naj 
zagotovijo enak dostop romskih otrok do 
kakovostnega izobraževanja, tudi prek 
priložnosti za učenje prek dela v korist 
skupnosti in za vseživljenjsko učenje; 
poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti predšolski vzgoji in 
varstvu, saj ima ključno vlogo pri 
preprečevanju prikrajšanosti v zgodnjem 
otroštvu in pri spodbujanju pozitivnih 
učnih navad in socialnih veščin;

Or. en

Predlog spremembe 243
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poziva države članice, naj 
preprečijo in obsodijo vsako odrekanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic romskih žensk in deklet ter 
zagotovijo ustrezno kazen za navedeno;
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Or. en

Predlog spremembe 244
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. poziva države članice, naj 
preprečijo in obsodijo vsako odrekanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic romskih žensk in deklet ter 
zagotovijo ustrezno kazen za navedeno; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
zadostna sredstva za izboljšanje splošnega 
zdravstvenega stanja romskih skupnosti z 
zdravstvenim in spolnim izobraževanjem, 
mobilnimi zdravstvenimi pregledi na 
segregiranih območjih, izobraževalnimi 
zdravstvenimi kampanjami na področju 
preventive ter z usposabljanjem 
zdravstvenih in socialnih delavcev o 
raznolikosti, kar prispeva k prilagoditvi 
zdravstvenih sistemov EU na raznolikost;

Or. en

Predlog spremembe 245
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 9 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. poziva države članice EU, naj 
razvijejo ukrepe za izboljšanje dostopa do 
kakovostnega in cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega 
zdravstvenega varstva za Rome, vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravstvenim 
varstvom, zlasti za ženske, otroke, starejše 
in invalide; poudarja, da je ključni 
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element v zvezi s tem izboljšanje dostopa 
do zdravstvenih storitev, in sicer tako 
izboljšanje fizičnega dostopa kot odprava 
neopredmetenih ovir, med katerimi imajo 
pomembno vlogo predsodki;

Or. en

Predlog spremembe 246
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. močno obsoja etnično segregacijo 
Rominj v porodnišnicah; poziva države 
članice, naj nemudoma prepovejo vse 
oblike etične segregacije v zdravstvenih 
ustanovah, tudi porodnišnicah; poziva 
države članice, naj zagotovijo učinkovita 
in pravočasna pravna sredstva za vse, ki 
so jih prisilno sterilizirali, vključno z 
ustanovitvijo učinkovitih odškodninskih 
shem;

Or. en

Predlog spremembe 247
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9f. poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna 
pravna sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
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učinkovitih odškodninskih shem;

Or. en

Predlog spremembe 248
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9f. poziva vse države članice, naj se 
lotijo težave, da žrtve kaznivih dejanj iz 
sovraštva teh ne prijavijo zaradi 
neustreznih varoval in dejstva, da organi v 
državah članicah ne opravljajo ustreznih 
preiskav in ne zagotavljajo obsodb za ta 
kazniva dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 249
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9g. poziva države članice, naj bodo 
pozorne na položaj in pravice Romov, ki 
se znajdejo v preseku razlogov za 
diskriminacijo v EU, zlasti žensk, 
potujočih romskih ljudstev, oseb LGBTI, 
oseb s telesnimi in duševnimi motnjami 
ter žrtev zlorabe oziroma sodobnega 
suženjstva;

Or. en

Predlog spremembe 250
Romeo Franz
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Predlog resolucije
Odstavek 9 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9h. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so Romi ustrezno 
registrirani z identifikacijskimi dokumenti 
in rojstnimi listi ter da so ustrezno 
registrirane njihove nepremičnine 
(zemljišče in hiša), in sicer z odpravo vseh 
pravnih in upravnih ovir za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 251
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9i. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da vse šole in inšpektorati 
dejansko izpolnijo svojo pravno obveznost 
za desegregacijo šole, in se zavežejo, da 
bodo vsako leto zbrale in objavile podatke 
o segregaciji v šolah na vseh ravneh in 
sankcionirale tiste, ki ne spoštujejo pravil, 
vzpostavile, omogočile in financirale 
ministrsko komisijo za desegregacijo, da 
bi podprle šole, ki želijo desegregacijo, in 
sankcionirale tiste, ki tega ne spoštujejo;

Or. en

Predlog spremembe 252
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 9 j (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9j. poziva države članice, naj 
sprejmejo celovit mehanizem za 
zagotovitev, da se preprečita in 
sankcionirata diskriminacija in zloraba 
Romov na področju stanovanja, in 
prepovejo prisilne izselitve, če se ne 
zagotovi nadomestna nastanitev;

Or. en

Predlog spremembe 253
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 254
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik, pri čemer naj 
zagotovijo, da bodo Romi in organizacije 
civilne družbe v celoti vključeni v zasnovo, 
izvajanje in spremljanje okvira, njihova 
udeležba pa bo zavezujoč skupni standard 
kakovosti za prihodnji okvir in nacionalne 
strategije;
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Or. en

Predlog spremembe 255
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik;

Or. en

Predlog spremembe 256
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla, pri 
čemer naj upoštevajo vidik spola, pri 
oblikovanju politik pa opustijo 
pokroviteljski pristop; poudarja, da 
morajo pri razvoju, izvajanju in 
spremljanju nacionalnih strategij 
vključevanja in drugih javnih politik za 
ljudi romskega porekla pomembno 
sodelovati tudi lokalni in regionalni 
deležniki (nevladne organizacije, aktivisti, 
lokalni in regionalni strokovnjaki, člani 
skupnosti, ljudje, ki se srečujejo z 
anticiganizmom itd.);

Or. en
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Predlog spremembe 257
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop ter spodbujajo 
izobraževanje romskih volivcev in njihovo 
volilno udeležbo;

Or. en

Predlog spremembe 258
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ljudi romskega porekla pri 
oblikovanju politik in opustijo 
pokroviteljski pristop;

10. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje Romov pri oblikovanju politik 
in opustijo pokroviteljski pristop;

Or. en

Predlog spremembe 259
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bo v njihove nacionalne 
strategije vključevanja Romov vključeno 
posebno poglavje o pravicah žensk in 
enakosti spolov ter da bo vsak oddelek teh 
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strategij vseboval ukrepe za vključevanje 
načela enakosti spolov z namenom 
spodbujati pravice žensk in enakost 
spolov, zlasti pri dodeljevanju sredstev, v 
skladu s sklepi Sveta o okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja 
Romov, kjer je navedeno, da je treba vidik 
spolov upoštevati v vseh politikah in 
ukrepih za izboljšanje vključevanja 
Romov; poziva vlade držav članic in 
lokalne oblasti, naj Rominje vključijo v 
pripravo, izvajanje, vrednotenje in 
spremljanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov; poudarja, da je 
treba dosledno zbirati podatke, 
razčlenjene po spolu, in jih redno 
analizirati, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj ocenijo, ali politike dosegajo 
želene izboljšave za Rominje, in naj 
ukrepajo, če ni napredka;

Or. en

Predlog spremembe 260
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj obvezno 
razširijo romske zdravstvene sisteme in 
sisteme za šolsko mediacijo na vse romske 
skupnosti, naj zagotovijo mediatorja za 
vsakih 500 ljudi in ustrezno financirajo 
ter podprejo sisteme, pri čemer bodo imeli 
mediatorji pomembnejšo vlogo v procesu 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 261
Cornelia Ernst, Clare Daly, Pernando Barrena Arza
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj ob 
posvetovanju z ustreznimi skupnostmi 
zbirajo in objavljajo podatke o enakosti, 
razčlenjene po etničnem poreklu, ki so 
prostovoljni in anonimni, pri čemer je 
varstvo osebnih podatkov zagotovljeno, 
podatki pa temeljijo na samoidentifikaciji;

Or. en

Predlog spremembe 262
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj navedejo 
obseg sredstev, potrebnih za izvajanje 
predlaganih ukrepov za vključevanje ljudi 
romskega porekla, ter znesek iz 
nacionalnega proračuna ali proračuna EU, 
ki ga imajo na voljo za take ukrepe;

11. poziva države članice, naj za 
izboljšanje položaja Romov ne zanašajo 
izključno na finančno podporo EU; 
poziva države članice, naj navedejo obseg 
sredstev, potrebnih za izvajanje 
predlaganih ukrepov za vključevanje ljudi 
romskega porekla, ter znesek iz 
nacionalnega proračuna ali proračuna EU, 
ki ga imajo na voljo za take ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 263
Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj navedejo 
obseg sredstev, potrebnih za izvajanje 

11. poziva države članice, naj navedejo 
obseg sredstev, potrebnih za izvajanje 
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predlaganih ukrepov za vključevanje ljudi 
romskega porekla, ter znesek iz 
nacionalnega proračuna ali proračuna EU, 
ki ga imajo na voljo za take ukrepe;

predlaganih ukrepov za vključevanje 
Romov, ter znesek iz nacionalnega 
proračuna ali proračuna EU, ki ga imajo na 
voljo za take ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 264
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj povečajo 
naložbe v krepitev položaja in udeležbo 
romske mladine, žensk in otrok (zlasti 
osnovnošolcev, ki težko hodijo v šolo 
zaradi negotovih finančnih in socialnih 
razmer njihovih družin) na vseh področjih 
javnega življenja, vključno z zdravstvom, 
izobraževanjem, zaposlovanjem, 
strokovnim usposabljanjem in 
stanovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 265
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva države članice, naj 
spodbujajo vključitev romskega jezika, 
kulture in zgodovine v šolske programe, 
muzeje in druge oblike kulturnega in 
zgodovinskega izražanja ter naj priznajo 
prispevek romske kulture kot del evropske 
dediščine; poziva države članice, naj 
razvijejo usklajene in dosledne ukrepe z 
ustreznimi proračuni za spodbujanje in 
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podpiranje romske umetnosti in kulture, 
naj raziskujejo in ohranjajo materialno in 
nematerialno dediščino tradicionalne 
romske kulture ter oživijo in spodbujajo 
romske tradicionalne obrti;

Or. en

Predlog spremembe 266
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva države članice, naj 
oblikujejo ukrepe za krepitev moči 
romskih žensk, deklet in mladih, tako da 
jim zagotovijo boljše možnosti za 
izobraževanje in zaposlitev, da bodo lahko 
v celoti izkoristile svoj potencial in 
možnosti, da delujejo kot neodvisni, 
samozavestni in emancipirani aktivni 
državljani; poziva države članice, naj 
vključijo vidike enakosti spolov v vsa 
ustrezna področja politike in na vseh 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 267
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da bodo sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

12. poziva države članice, naj razvijejo 
finančne ukrepe za najbolj neposredno in 
učinkovito pomoč ljudem v stiski, ki se 
opirajo na zanesljivejše mehanizme 
spremljanja in ocenjevanja;
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Or. en

Predlog spremembe 268
Romeo Franz

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da bodo sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja in nadzora, da 
bodo sredstva ustrezno porabljena in ne 
zapravljena; poziva države članice, naj v 
svoje regionalne in lokalne razvojne 
strukture vključijo boljše metode 
prepoznavanja za marginalizirane romske 
skupnosti in okrepljene mehanizme 
financiranja, ki omogočajo bolj ciljno 
usmerjene naložbe v marginalizirane 
romske skupnosti in boljše vključevanje 
romskih skupnosti v izvajanje skladov;

Or. en

Predlog spremembe 269
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da bodo sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, bolj upoštevajo 
merila, značilna za Rome, in se usmerijo 
izrecno na Rome1a, pa vseeno ne samo na 
njih, da bodo sredstva ustrezno porabljena 
in ne zapravljena;

__________________
1a Posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča z naslovom Pobude 
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politik EU in finančna podpora za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je 
bil dosežen velik napredel, toda potrebna 
so dodatna prizadevanja na terenu, 2016, 
str. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf

Or. en

Predlog spremembe 270
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da bodo sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, ki vključujejo 
predstavnike Romov in nevladne 
organizacije, da bodo sredstva dosegla 
Rome in bodo ustrezno porabljena in ne 
zapravljena;

Or. en

Predlog spremembe 271
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da bodo sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena;

12. poziva države članice, naj 
pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše 
mehanizme spremljanja, da zagotovijo 
učinkovitost ukrepov politike ter da bodo 
sredstva ustrezno porabljena in ne 
zapravljena;

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. priznava, da so za uspešno 
vključitev otrok z romskim poreklom 
potrebni tako obvezno (kakovostno in 
nesegregirano) šolsko izobraževanje kot 
izobraževanje v zgodnjem otroštvu in enak 
dostop do izvenšolskih dejavnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
ustrezno financiranje nevladnih 
organizacij, ki zagotavljajo takšne 
dejavnosti, saj so te bistvenega pomena, 
da se vzpostavijo okolje in pogoji, kjer 
imajo otroci iz vseh okolij enake 
možnosti; meni, da je na tem področju 
bistvena tudi izmenjava dobrih praks med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 273
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo posledice pandemije COVID-
19 na položaj romskih skupnosti in 
sprejmejo učinkovite ukrepe, ki 
uporabljajo sredstva EU, da bi se odzvali 
opredeljene izzive; ugotavlja, da bi morala 
biti nova okvirna strategija v skladu s 
sedanjim stanjem, da bi preprečili vse 
večjo revščino in izključenost skupnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 274
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj 
zagotovijo zadostna sredstva za izboljšanje 
splošnega zdravstvenega stanja ljudi z 
romskim poreklom z zdravstvenim in 
spolnim izobraževanjem ter zdravstvenimi 
kampanjami, mobilnimi zdravstvenimi 
pregledi na segregiranih območjih, 
preventivnimi dejavnostmi ter 
usposabljanjem zdravstvenih in socialnih 
delavcev za obravnavanje 
diskriminatornih praks;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. opozarja na diskriminatorne 
prakse in primere nasilja policije nad 
ljudmi z romskim poreklom v državah 
članicah; poziva države članice, naj 
sprejmejo smernice in razvijejo 
usposabljanja za policijske sile proti 
nesorazmerni kriminalizaciji oseb z 
romskim poreklom in čezmerni policijski 
obravnavi (etnično profiliranje, pretirani 
postopki ustavljanja in preiskovanja, 
nepotrebne racije v romskih naseljih, 
samovoljni zasegi in uničenje lastnine, 
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prekomerna uporaba sile pri aretacijah, 
napadi, grožnje, ponižujoče ravnanje, 
fizična zloraba ter odrekanje pravic med 
policijskim zasliševanjem in pridržanjem) 
ter na področju nezadostne policijske 
obravnave kaznivih dejanj zoper ljudi z 
romskim poreklom, zagotavljanja malo ali 
nič pomoči, zaščite (na primer v primerih 
trgovine z ljudmi in za žrtve nasilja v 
družini) ali preiskave kaznivih dejanj, ki 
jih prijavijo osebe z romskim poreklom 
(zlasti kazniva dejanja iz sovraštva); 
poziva zadevne države članice, naj 
zagotovijo celovito preiskavo teh 
primerov, zlasti če sta vključena nasilje in 
brutalnost; poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezna pravna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 276
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva države članice, naj v šolske 
učne načrte vključijo usposabljanje na 
področju človekovih pravic in 
demokratičnega državljanstva ter 
zgodovino Romov, oblikujejo kampanje za 
ozaveščanje o anticiganizmu in zagotovijo 
ustrezno zastopanost Romov v javnih 
medijih, da bi se strukturno lotili 
spoštovanja raznolikosti in 
medkulturnega razumevanja, se borili 
proti stereotipom in nezavednemu 
družbenemu konsenzu za izključitev 
Romov ter okrepili ozaveščenost o 
pravicah in uveljavljanje teh pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 277
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva države članice, naj Rome 
zaščitijo pred grožnjami 
skrajnodesničarskih skupin, preiščejo 
primere zlorabe policije in zagotovijo 
sodelovanje Romov v organih pregona in 
varnostnih silah;

Or. en

Predlog spremembe 278
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poziva države članice, naj vlagajo 
v programe digitalne pismenosti, ki lahko 
podpirajo romske otroke;

Or. en

Predlog spremembe 279
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12e. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo blažitvi 
nesorazmernega učinka pandemije 
covida-19 na romsko prebivalstvo, ki je 
bilo še pogostejše grešni kozel in tarča 
sovražnega govora, tudi s strani politikov;
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Or. en

Predlog spremembe 280
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12f. poziva države članice, naj 
spoštujejo člen 31 spremenjene Evropske 
socialne listine, ki obravnava pravico do 
stanovanja, in povečajo naložbe v 
socialna in cenovno dostopna stanovanja, 
da bi odpravili preveliko breme 
stanovanjskih stroškov, zlasti med 
marginaliziranimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 281
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12g. pozdravlja izjave Sveta Evrope, da 
sovražni govor na internetu zahteva 
dodatno preučitev in ukrepe glede 
ureditve in novih načinov boja proti 
sovražnemu govoru, kot so alternativne 
tehnologije za preverjanje zgodb in 
dejstev; podpira kodeks ravnanja s 
podjetji za informacijsko tehnologijo ter 
poziva EU in njene države članice, naj 
tesno sodelujejo s podjetji za 
informacijsko tehnologijo, da se 
preprečijo nezakonite vsebine na spletu, 
kot je spodbujanje k sovraštvu;

Or. en
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Predlog spremembe 282
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12h. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito izvajanje direktive o 
rasni enakosti (Direktiva 2000/43/ES) in 
okvirnega sklepa o rasizmu in ksenofobiji 
za boj proti zakoreninjenemu 
anticiganizmu;

Or. en

Predlog spremembe 283
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12i. poziva države članice, naj 
zagotovijo enak dostop do pravnega 
varstva in enakosti pred zakonom za 
Rome ter se učinkovito borijo proti 
strukturnemu anticiganizmu, ki se kaže v 
čezmerni policijski obravnavi in kršitvah 
pravic, ki jih zagrešijo policisti, kot so 
nasilne racije, v katerih se povzročijo 
poškodbe in materialna škoda, zelo grdem 
ravnanju med pridržanjem ter dejstvu, da 
se storilcev ne privede pred sodišče, če so 
kazniva dejanja storili policisti;

Or. en

Predlog spremembe 284
Klára Dobrev
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Predlog resolucije
Odstavek 12 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12j. obsoja etnično segregacijo Rominj 
v porodnišnicah; poziva države članice, 
naj nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna 
pravna sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

Or. en

Predlog spremembe 285
Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 12 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12k. obsoja primere kaznivih dejanj iz 
sovraštva in sovražnega govora, ki jih 
spodbuja anticiganizem; poziva vse države 
članice, naj se lotijo težave, da žrtve 
kaznivih dejanj iz sovraštva teh ne 
prijavijo zaradi neustreznih varoval in 
dejstva, da organi v državah članicah ne 
opravljajo ustreznih preiskav in ne 
zagotavljajo obsodb za ta kazniva dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 286
Fabienne Keller

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja pomembno delo skupine 
Sveta Evrope „Romi in potujoče skupine“ 
pri spodbujanju in varovanju pravic 
Romov in potujočih skupin v državah 
članicah Sveta Evrope in njeno 
sodelovanje z vladami držav članic pri 
oblikovanju in izvajanju zakonodaje, 
politike, programov in ukrepov, da bi se 
ustvarili pogoji za enakih možnosti, 
raznolikost in socialno vključevanje 
Romov;

Or. fr


