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Изменение 1
Iva Zanicchi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че 
съществуващата и бъдещите правни 
рамки включват разпоредби за 
предотвратяване и преодоляване на 
многобройните видове дискриминация, 
пред които са изправени жените от 
ромски произход, с цел да се повиши 
техният социално-икономически статус 
и да се гарантира достъпът им до 
висококачествени здравни грижи, 
грижи за деца и образование като 
предпоставки за техния достъп до 
пазара на труда;

1. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че 
съществуващата и бъдещите правни 
рамки включват разпоредби за 
предотвратяване и избягване на 
евентуални видове дискриминация 
спрямо жените от ромски произход, с 
цел да се повиши техният социално-
икономически статус и да се гарантира 
достъпът им до висококачествени 
здравни грижи, грижи за деца и 
образование като предпоставки за 
техния достъп в бъдеще до пазара на 
труда;

Or. it

Изменение 2
Iva Zanicchi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че жените и 
момичетата от ромски произход имат 
равен достъп до качествено 
образование, и да въведат стимули 
(напр. възможности за 
професионално развитие) за 
привличане на добри учители в 
училищата в необлагодетелстваните 
в социално и икономическо 
отношение райони;

2. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че жените и 
момичетата от ромски произход имат 
равен достъп до качествено 
образование;
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Or. it

Изменение 3
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че жените и 
момичетата от ромски произход имат 
равен достъп до качествено 
образование, и да въведат стимули 
(напр. възможности за професионално 
развитие) за привличане на добри 
учители в училищата в 
необлагодетелстваните в социално и 
икономическо отношение райони;

2. настоятелно приканва държавите-
членки да гарантират, че жените и 
момичетата от ромски произход имат 
равен достъп до качествено 
образование, и да въведат стимули 
(напр. възможности за професионално 
развитие) за привличане на добри 
учители в училищата в 
необлагодетелстваните в социално и 
икономическо отношение райони; и по-
специално в селските общности със 
значителен превес на ромско 
население; 

Or. ro

Изменение 4
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите-членки да 
подобрят достъпа на жените от 
ромски произход до професионално 
обучение, както и да приспособят 
професионалното обучение към 
потребностите на местния пазар на 
труда, така че да осигурят на 
жените от ромски произход умения, 
които да са приложими на пазара;
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Or. en

Изменение 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава за укрепване на 
женските организации на ромите с 
цел да се помогне за разрешаването на 
съществуващите проблеми на 
местно, национално и европейско 
равнище и да се насърчи социалния и 
културния диалог;

Or. fr

Изменение 6
Iva Zanicchi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
обсъдят мерки, предназначени за 
насърчаване на семейното планиране, 
на възможните решения, заместващи 
ранните бракове, и на сексуалното 
образование, с оглед на пълното 
зачитане на свободата на жените и
момичетата от ромски произход;

3. призовава държавите-членки да 
насърчават и подобряват сексуалното 
образование в ромските общности, с 
оглед повишаването на отговорното 
отношение спрямо момчетата и
момичетата от ромски произход;  

Or. it
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Изменение 7
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
обсъдят мерки, предназначени за 
насърчаване на семейното планиране, 
на възможните решения, заместващи 
ранните бракове, и на сексуалното 
образование, с оглед на пълното 
зачитане на свободата на жените и 
момичетата роми;

3. призовава държавите-членки да 
определят подходяща възраст, 
навършването на която да дава право 
на встъпване в брак, да обсъдят мерки, 
предназначени за насърчаване на 
семейното планиране и на 
образованието, с оглед на пълното 
зачитане на свободата на жените и 
момичетата от ромски произход;

Or. pl

Изменение 8
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
обсъдят мерки, предназначени за 
насърчаване на семейното планиране, на 
възможните решения, заместващи 
ранните бракове, и на сексуалното 
образование, с оглед на пълното 
зачитане на свободата на жените и 
момичетата роми;

3. призовава държавите-членки да 
обсъдят мерки, предназначени за 
насърчаване на семейното планиране, на 
възможните решения, заместващи 
ранните бракове, и на сексуалното 
образование, с оглед на пълното 
зачитане на човешкото достойнство и 
подобряването на социалното и 
семейното положение на жените и 
момичетата от ромски произход;

Or. en
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Изменение 9
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно приканва държавите-
членки да предприемат мерки по 
отношение на високия процент 
безработни сред жените от ромски 
произход и по-специално по отношение 
на значителните пречки, свързани с 
пряката дискриминация в рамките на 
процедурите по наемане на работа;

4. настоятелно приканва държавите-
членки да предприемат мерки по 
отношение на високия процент 
безработни сред жените от ромски 
произход  и по-специално по отношение 
на премахването на значителните 
пречки, свързани с пряката 
дискриминация в рамките на 
процедурите по наемане на работа;

Or. ro

Изменение 10
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. обръща специално внимание на 
факта, че насърчаването на 
неквалифицирана трудова мобилност 
може да доведе до още по-голяма 
дискриминация спрямо жените от 
ромски произход, които са изложени 
на изключителен риск от 
многобройни видове дискриминация и 
да попречи на бъдещото им развитие 
на пазара на труда;

Or. en
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Изменение 11
Iva Zanicchi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава правителствата на 
държавите-членки да повишат 
икономическата независимост на 
жените от ромски произход чрез 
улесняване на създаването на МСП и 
оттам на самостоятелната 
заетост, както и на достъпа до 
микрокредитиране, и чрез 
стимулиране на сферата на услугите 
в местата, в които са се заселили 
(напр. малки супермаркети, 
ресторанти и работилници за 
поправки), с цел да се разширят 
познанията и уменията на жените 
от ромски произход;

5. призовава правителствата на 
държавите-членки да повишат 
икономическата независимост на 
жените от ромски произход чрез 
улесняване на създаването на МСП с 
цел стимулиране на 
предприемачеството сред жените;

Or. it

Изменение 12
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава правителствата на 
държавите-членки да повишат 
икономическата независимост на 
жените от ромски произход чрез 
улесняване на създаването на МСП и 
оттам на самостоятелната заетост, както 
и на достъпа до микрокредитиране, и 
чрез стимулиране на сферата на 
услугите в местата, в които са се 
заселили (напр. малки супермаркети, 
ресторанти и работилници за поправки), 
с цел да се разширят познанията и 

5. призовава правителствата на 
държавите-членки да повишат 
икономическата независимост на 
жените от ромски произход  чрез 
улесняване на създаването на МСП и 
оттам на самостоятелната заетост, както 
и на достъпа до микрокредитиране, и 
чрез стимулиране на сферата на 
услугите в местата, в които са се 
заселили (напр. малки супермаркети, 
ресторанти и работилници за поправки 
и за традиционни занаяти), с цел да се 
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уменията на жените от ромски произход
;

разширят познанията и уменията на 
жените от ромски произход ;

Or. ro

Изменение 13
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава правителствата на 
държавите-членки да създадат 
система от стимули (от фискален и 
друг характер) за предприятията, 
които наемат на работа жени роми.

заличава се

Or. pl

Изменение 14
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
включат ромските организации и по-
специално организациите, в които 
участват жени от ромски произход, в 
процеса на вземане на решения, както 
и общностите като цяло в 
осъществяването на конкретни 
проекти;

Or. en
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Изменение 15
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че при по-качествени 
услуги по жилищното настаняване и 
в областта на здравеопазването 
достъпът на жените от ромски 
произход до пазара на труда би могъл 
да се подобри, както и техните 
шансове за запазването на работните 
им позиции;

Or. en
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