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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1
Εδάφιο 9 α (νέο)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου με ημερομηνία 29 Ιουνίου 
2000 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

Or. en

Τροπολογία: Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 2
Εδάφιο 9 β (νέο)

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

Or. en
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Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ιδιαίτερη 
σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, οι γυναίκες 
Ρόμα συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων και ατόμων που απειλούνται περισσότερο 
στα κράτη μέλη - ιδίως στα νέα κράτη μέλη, που εντάχθηκαν την 1η Μαΐου 2004 -
και στις υπό ένταξη και υποψήφιες χώρες,

Or. hu

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις κατά τις οποίες, λόγω των 
πατριαρχικών παραδόσεων, πολλές γυναίκες - συμπεριλαμβανομένων των 
ενήλικων και ανήλικων γυναικών Ρόμα - δεν απολαύουν πλήρους σεβασμού της 
ελευθερίας τους να επιλέγουν, όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις 
θεμελιωδέστερες αποφάσεις της ζωής τους, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η 
δυνατότητά τους να ασκήσουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί νομοθέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο σώμα νομοθεσίας και έχουν θεσπίσει πολλές 
πολιτικές με στόχο την αντιμετώπιση της διπλής αδικίας των διακρίσεων λόγω 
φυλετικής καταγωγής και λόγω φύλου και των συνδυασμένων επιπτώσεών τους,

Or. hu

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταδεικνύουν έρευνες, το προσδόκιμο ζωής των 
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γυναικών Ρόμα είναι, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, (διαγραφή) μικρότερο από 
αυτό των υπόλοιπων γυναικών, 

Or. hu

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη σημειώνονται 
σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών Ρόμα, και 
ειδικότερα προσβολές της σωματικής τους ακεραιότητας, όπως είναι η 
εξαναγκαστική στείρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι κάποια κράτη μέλη έχουν 
αποδώσει δικαιοσύνη υπέρ των θυμάτων της κακοποίησης, κάποια άλλα δεν έχουν 
προβεί ακόμα σε ανάλογες ενέργειες, 

Or. fr

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των ενήλικων γυναικών Ρόμα είναι, σε 
πολλές περιοχές, πολλαπλάσιο του ποσοστού του υπόλοιπου ενήλικου γυναικείου 
πληθυσμού, 

Or. hu

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό γυναικών Ρόμα σε ολόκληρη την Ευρώπη 
στεγάζονται σε χώρους που αποτελούν απειλή για την υγεία τους και ότι, σε πολλές 
περιοχές, οι γυναίκες Ρόμα ζουν υπό τη διαρκή απειλή της εξαναγκαστικής έξωσης, 

Or. hu
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρόμα πέφτουν συχνά θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων στην Ευρώπη, 

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. καλεί τις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνούν πάραυτα 
τις κατηγορίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 
Ρόμα, να τιμωρούν χωρίς καθυστέρηση τους ενόχους και να παρέχουν επαρκείς 
αποζημιώσεις στα θύματα· για τον σκοπό αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης προστασίας στην 
αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία των γυναικών, να αποτρέπουν και να 
κηρύξουν εκτός νόμου την εξαναγκαστική στείρωση και να προωθήσουν τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, τις εναλλακτικές διευθετήσεις αντί των πρόωρων 
γάμων και τη σεξουαλική αγωγή μεταξύ των υψηλότερων προτεραιοτήτων τους, να 
λάβουν προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη των φυλετικά διαχωρισμένων 
μαιευτηρίων, να διασφαλίσουν την ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή 
υπηρεσιών στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας από την κοινότητα Ρόμα και να 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά την εμπορία γυναικών Ρόμα· 
καλεί, δε, την Επιτροπή να στηρίζει τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων· 

Or. es

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την εφαρμογή του συνόλου των πολιτικών, 
προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες Ρόμα συμμετέχουν στην προετοιμασία, 
στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών· 

Or. hu
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Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell, 

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μια σειρά μέτρων για να διασφαλίσουν την ισότιμη 
πρόσβαση ενήλικων και ανήλικων γυναικών σε ποιοτική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων 
με τη θέσπιση θετικών νόμων που θα απαιτούν την κατάργηση του διαχωρισμού στα 
σχολεία και με τη συγκεκριμενοποίηση των σχεδίων για τον τερματισμό του 
διαχωρισμού στην παιδεία και της παροχής κατώτερης ποιοτικά εκπαίδευσης στα 
παιδιά Ρόμα·

Or. es

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ελάχιστες προδιαγραφές στο πλαίσιο της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού με σκοπό να λάβουν μια σειρά μέτρων για να 
διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με 
τη θέσπιση θετικών νόμων που θα απαιτούν την κατάργηση του διαχωρισμού στα 
σχολεία και με τη συγκεκριμενοποίηση των σχεδίων για τον τερματισμό του
διαχωρισμού στην παιδεία και της παροχής κατώτερης ποιοτικά εκπαίδευσης στα 
παιδιά Ρόμα·

Or. hu

Τροπολογία Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. εμμένει στην άποψη ότι τα παιδιά των Ρόμα πρέπει να διδάσκονται γραφή και 
ανάγνωση και ότι σε αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από τις οικογένειες και 
τα σχολεία στα οποία εκπαιδεύονται τα εν λόγω παιδιά·

Or. fr
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Τροπολογία Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη στέγαση των Ρόμα, αναγνωρίζοντας στο 
εθνικό τους δίκαιο το δικαίωμα για επαρκή στέγαση, καλύπτοντας το σημερινό κενό 
προστασίας των ατόμων στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου έναντι των εξαναγκαστικών 
εξώσεων, εγκρίνοντας, σε συνεργασία με εκπροσώπους των θιγόμενων κοινοτήτων, 
ολοκληρωμένα σχέδια για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των συνθηκών 
διαβίωσης και ενδιαίτησης στους οικισμούς με σημαντικό πληθυσμό Ρόμα, 
υποχρεώνοντας τις τοπικές αρχές να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση επαρκές πόσιμο 
νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, δημόσιες συγκοινωνίες 
και οδικές συνδέσεις·

Or. fr

Τροπολογία Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5 α (νέα)

5 α. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τους κοινωνικά μικτούς 
οικισμούς·

Or. fr

Τροπολογία Marie-Line Reynaud

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5 β (νέα)

5 β. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν εκτάσεις διαθέσιμες για Ρόμα χωρίς μόνιμο 
τόπο εγκατάστασης, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ζουν σε άνετες και υγιεινές 
συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. απαιτεί την επαρκή μετεγκατάσταση σε ασφαλέστερες ενδιαιτήσεις, ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες πρόσφυγες Ρόμα στην περιοχή της Μιτροβίτσα του Κοσσυφοπεδίου, 
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η οποία έχει υποστεί μόλυνση από μόλυβδο· εφιστά την προσοχή στην προσωρινή 
και  πρόσφατα ανακαινισμένη εγκατάσταση του γαλλικού στρατοπέδου της ΚFΟR 
Osterode, η οποία έχει προσφερθεί ως προσωρινή λύση· καλεί το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους για την 
επανεγκατάσταση στην περιοχή προέλευσης· αποδίδει έμφαση στην ανάγκη να 
ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί η 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες 
αποτελούν ολοκληρωμένο μέρος των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 
ένταξης, να άρουν τα σοβαρά εμπόδια που θέτουν οι άμεσες διακρίσεις στο πλαίσιο 
των διαδικασιών πρόσληψης·

Or. es

Τροπολογία Lívia Járóka

Τροπολογία 21
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. συνιστά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προωθήσουν πρότυπα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, ιδίως με αντικείμενο τις γυναίκες Ρόμα·

Or. en

Τροπολογία Zita Gurmai

Τροπολογία 22
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των διαφόρων ταμείων, να 
αντιμετωπίσουν ως οριζόντιο στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών Ρόμα και των οργανώσεών τους σε σχέση με την εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την ηγεσία και τη συμμετοχή στην πολιτική· 

Or. hu
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Τροπολογία Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Τροπολογία 23
Παράγραφος 12

12. συνιστά στην Επιτροπή να προσφύγει δικαστικώς και τελικά να επιβάλει αποτρεπτικά 
πρόστιμα κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις οδηγίες κατά 
των διακρίσεων1 στο εσωτερικό δίκαιό τους ή/και δεν τις έχουν εφαρμόσει πλήρως 
στην πράξη σε ό,τι αφορά τις γυναίκες Ρόμα καθώς και να διασφαλίσει ότι θα 
παρακολουθηθεί η εκτέλεση των αποφάσεων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο σε υποθέσεις παράβασης υποχρεώσεως· 

Or. fr

Τροπολογία Lívia Járóka

Τροπολογία 24
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κοινοτικά όργανα να χρησιμοποιούν ως βασικό κριτήριο 
για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρατών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την κατάσταση των γυναικών Ρόμα στις υποψήφιες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της καταστάσεως των γυναικών Ρόμα στις υποψήφιες 
χώρες που δεν συνδέονται κατά παράδοση ή αυτομάτως με ζητήματα Ρόμα·

Or. en

Τροπολογία Zita Gurmai

Τροπολογία 25
Παράγραφος 15 

15. υπενθυμίζει ότι η οριζόντια προσέγγιση καθιστά κάθε χρόνο με επιτυχία δυνατή την 
παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση του ετήσιου φόρουμ για τις γυναίκες Ρόμα 
που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. hu

  
1 Συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 13 ΣΕΚ μετά τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ, καθώς και των συναφών οδηγιών που καθορίζουν το πεδίο και την έκταση της 
απαγόρευσης των διακρίσεων κατά των γυναικών στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου. 
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Τροπολογία Lívia Járóka

Τροπολογία 26
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί μετ’ επιτάσεως το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού 
και ξενοφοβίας να ξεκινήσει σειρά μελετών σχετικά με το ρόλο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στην πυροδότηση της έχθρας κατά των Ρόμα, και ιδιαίτερα στην 
προώθηση των ζημιογόνων στερεοτύπων για τις γυναίκες Ρόμα· 

Or. en

Τροπολογία María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurell

Τροπολογία 27
Παράγραφος 16

16. ζητεί επειγόντως να υπάρχει στενή διαβούλευση με τις γυναίκες Ρόμα στο 
σχεδιασμό κάθε προγράμματος και έργου που έχουν αναλάβει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ ή/και τα κράτη μέλη και που μπορεί να τις επηρεάζει καθώς και να 
αναληφθεί θετική δράση προς όφελός τους·

Or. es


