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Amendement 1
Iva Zanicchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat in bestaande en toekomstige 
juridische kaders bepalingen worden 
opgenomen ter voorkoming en oplossing
van de diverse vormen van discriminatie 
waarmee Roma-vrouwen te maken 
hebben, zodat hun sociaaleconomische 
positie wordt verbeterd, en ervoor te 
zorgen dat zij toegang krijgen tot 
hoogwaardige gezondheidszorg, 
kinderopvang en onderwijs als eerste 
voorwaarden voor werk;

1. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat in bestaande en toekomstige 
juridische kaders bepalingen worden 
opgenomen ter voorkoming en vermijding
van eventuele vormen van discriminatie 
van Roma-vrouwen, zodat hun 
sociaaleconomische positie wordt 
verbeterd, en ervoor te zorgen dat zij 
toegang krijgen tot gezondheidszorg, 
kinderopvang en onderwijs als eerste 
voorwaarden voor werk in de toekomst ;

Or. it

Amendement 2
Iva Zanicchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat Roma-vrouwen en -meisjes 
gelijke toegang krijgen tot 
kwaliteitsonderwijs en stimulerende 
maatregelen in te voeren (zoals 
carrièremogelijkheden) om goede leraren 
aan te trekken op scholen in gebieden met
een sociaaleconomische achterstand;

2. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat Roma-vrouwen en -meisjes 
gelijke toegang krijgen tot 
kwaliteitsonderwijs ;

Or. it
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Amendement 3
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat Roma-vrouwen en -meisjes 
gelijke toegang krijgen tot 
kwaliteitsonderwijs en stimulerende 
maatregelen in te voeren (zoals 
carrièremogelijkheden) om goede leraren 
aan te trekken op scholen in gebieden met 
een sociaaleconomische achterstand;

2. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat Roma-vrouwen en -meisjes 
gelijke toegang krijgen tot 
kwaliteitsonderwijs en stimulerende 
maatregelen in te voeren (zoals 
carrièremogelijkheden) om goede leraren 
aan te trekken op scholen in gebieden met 
een sociaaleconomische achterstand, 
vooral in plattelandsgemeenten met een 
hoog aandeel aan zigeuners/Roma in de 
bevolking ;

Or. ro

Amendement 4
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis.   vraagt de lidstaten om zigeuner-
/Roma-vrouwen betere  toegang tot 
beroepsopleiding te geven en de 
beroepsopleiding met de behoeften van de 
arbeidsmarkt in overeenstemming te 
brengen zodat zigeuner-/Roma-vrouwen 
bruikbare vaardigheden verwerven ;

Or. en
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis.   vraagt sterkere uitbouw van de 
verenigingen van zigeuner-/Roma-
vrouwen om  de problemen op plaatselijk, 
nationaal en Europees vlak te helpen 
oplossen en de sociale en kulturele 
dialoog te stimuleren ; 

Or. fr

Amendement 6
Iva Zanicchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de lidstaten op maatregelen te 
overwegen ter bevordering van 
geboorteregeling, alternatieven voor 
huwelijken op jonge leeftijd en seksuele 
opvoeding, zodat Roma-vrouwen en -
meisjes volledig over hun vrijheid kunnen 
beschikken;

3. roept de lidstaten op om seksuele 
opvoeding in de zigeuner-/Roma-
gemeenschappen aan te moedigen en te 
verbeteren, zodat Roma-jongens en -
meisjes groter zelfbewustzijn verwerven ;

Or. it

Amendement 7
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de lidstaten op maatregelen te 
overwegen ter bevordering van 

3. roept de lidstaten op om een redelijke
huwelijksleeftijd vast te leggen en 
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geboorteregeling, alternatieven voor 
huwelijken op jonge leeftijd en seksuele 
opvoeding, zodat Roma-vrouwen en -
meisjes volledig over hun vrijheid kunnen 
beschikken;

maatregelen te overwegen ter bevordering 
van geboorteregeling en opleidingsniveau, 
zodat Roma-vrouwen en -meisjes volledig 
over hun vrijheid kunnen beschikken;

Or. pl

Amendement 8
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de lidstaten op maatregelen te 
overwegen ter bevordering van 
geboorteregeling, alternatieven voor 
huwelijken op jonge leeftijd en seksuele 
opvoeding, zodat Roma-vrouwen en -
meisjes volledig over hun vrijheid kunnen 
beschikken;

3. roept de lidstaten op maatregelen te 
overwegen ter bevordering van 
geboorteregeling, alternatieven voor 
huwelijken op jonge leeftijd en seksuele 
opvoeding, zodat Roma-vrouwen en -
meisjes hun menselijke waardigheid 
volledig kunnen laten eerbiedigen en hun 
sociaal aanzien en plaats in het gezin 
verbeteren ;

Or. en

Amendement 9
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan de zeer 
hoge werkloosheid onder Roma-vrouwen 
aan te pakken, en met name de ernstige 
hindernissen die directe discriminatie 
vormt in wervingsprocedures;

4. dringt er bij de lidstaten op aan de zeer 
hoge werkloosheid onder Roma-vrouwen 
aan te pakken, en met name de ernstige 
hindernissen te elimineren die directe 
discriminatie vormt in wervingsprocedures;

Or. ro
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Amendement 10
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis.   vestigt er nadrukkelijk de aandacht 
op dat aanmoediging van de mobiliteit 
van ongeschoolde en onbedreven 
arbeidskrachten tot ernstiger 
discriminatie van zigeuner-/Roma-
vrouwen kan leiden, die sterk aan 
meerdere vormen van discriminatie 
tegelijk onderhevig zijn, en in de toekomst 
hinderlijk kan zijn om hun positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren ; 

Or. en

Amendement 11
Iva Zanicchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de regeringen van de lidstaten de 
economische onafhankelijkheid van Roma-
vrouwen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat zij gemakkelijk een eigen 
bedrijf kunnen opzetten, toegang te bieden 
tot microkredieten en een 
diensteneconomie binnen hun eigen 
woongemeenschappen te stimuleren 
(zoals kleine supermarkten, restaurants 
en reparatiewinkels) om de kennis en 
deskundigheid van Roma-vrouwen te 
vergroten;

5. vraagt de regeringen van de lidstaten de 
economische onafhankelijkheid van Roma-
vrouwen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat zij gemakkelijk een kmo
kunnen opzetten, om vrouwelijk 
ondernemerschap aan te moedigen ;

Or. it
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Amendement 12
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de regeringen van de lidstaten de 
economische onafhankelijkheid van Roma-
vrouwen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat zij gemakkelijk een eigen 
bedrijf kunnen opzetten, toegang te bieden 
tot microkredieten en een 
diensteneconomie binnen hun eigen 
woongemeenschappen te stimuleren (zoals 
kleine supermarkten, restaurants en 
reparatiewinkels) om de kennis en 
deskundigheid van Roma-vrouwen te 
vergroten;

5. vraagt de regeringen van de lidstaten de 
economische onafhankelijkheid van Roma-
vrouwen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat zij gemakkelijk een eigen 
bedrijf kunnen opzetten, toegang te bieden 
tot microkredieten en een 
diensteneconomie binnen hun eigen
woongemeenschappen te stimuleren (zoals 
kleine supermarkten, restaurants en 
reparatiewinkels, en traditionele 
ambachten en beroepen) om de kennis en 
deskundigheid van Roma-vrouwen te 
vergroten;

Or. ro

Amendement 13
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept de regeringen van de lidstaten op 
stimulerende maatregelen te treffen (met 
fiscale en andere middelen) voor 
bedrijven die Roma-vrouwen in dienst 
nemen.

Schrappen

Or. pl
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Amendement 14
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis.   dringt er bij de Europese 
Commissie en de lidstaten op aan om 
verenigingen van zigeuners/Roma - en 
vooral van zigeuner-/Roma-vrouwen - in 
de besluitvormingsprocessen te betrekken, 
en in de uitvoering van bepaalde 
beleidsvormen de volledige 
gemeenschappen als zodanig ; 

Or. en

Amendement 15
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter.   benadrukt dat betere huisvesting 
en gezondheidszorg de toegang van 
zigeuner-/Roma-vrouwen tot de 
arbeidsmarkt kan verbeteren, en hun 
kansen om hun werk langer te houden 
kan vergroten ; 

Or. en
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