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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa romide olukorra ning liikumisvabaduse 
põhimõtte rikkumise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa teise romide teemalise 
tippkohtumise kohta1, 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni romide sotsiaalse olukorra ja 
nende tööturule juurdepääsu parandamise kohta ELis2, 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni 
etnilise päritolu alusel Itaalias romide loenduse kohta3, 31. jaanuari 2008. aasta 
resolutsiooni romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta4, 1. juuni 2006. aasta 
resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus5 ja 28. aprilli 2005. aasta 
resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus6;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõiget 1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikli 19 lõiget 1;

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle 
neljanda protokolli artiklit 4;

– võttes arvesse direktiivi 2004/38/EÜ7, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil;

– võttes arvesse 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ8, millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 7. aprilli 2010. aasta teatist „Romide sotsiaalne ja 
majanduslik lõimumine Euroopas“9;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et isikute vaba liikumine on üks Euroopa Liidu õiguses sätestatud 
põhivabadusi ning hõlmab ELi kodanike õigust liikuda töötamise või elama asumise 
eesmärgil koos perega teise ELi liikmesriiki vastavalt direktiivis 2004/38 sätestatud 
tingimustele;

1 P7 TA-PROV(2010)0085.
2 P6 TA(2009)0117.
3 P6 TA(2008)0361.
4 P6 TA(2008)0035.
5 P6 TA(2006)0244.
6 P6 TA(2005)0151.
7 ELT L 158, 30.4.2004.
8 EÜT L 180, 19.7.2000.
9 KOM(2010)133.
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B. arvestades, et 2010. aasta juulis asusid prantsuse ametivõimud laiali lammutama ja 
evakueerima mitut romide asutatud laagrit, kuigi kõnealused romid olid konkreetsete ELi 
liikmesriikide kodanikud, viibisid nad Prantsusmaal väidetavalt ebaseaduslikult;

C. arvestades, et ligi 700 inimest viidi olemasolevate teadete kohaselt peamiselt 
vabatahtlikult tagasi oma päritoluriiki selle tarvis organiseeritud lendudega 19. ja 26. 
augustil ning et septembri lõpuks on planeeritud veel üks lend;

D. arvestades, et Prantsusmaal on samasugune õigus kui teistel liikmesriikidel kohaldada 
direktiivi 2004/38/EÜ, milles käsitletakse liikumisvabadust ELi piires vastavalt selles 
sätestatud tingimustele;

E. arvestades, et EL on võtnud romide sotsiaalse kaasatuse edendamiseks terve rea meetmeid 
ning määranud selle jaoks kindla eelarve, kuid seni ei ole nende meetmetega õnnestunud 
piisavalt häid tulemusi saavutada;

F. arvestades, et romide sotsiaalne ja majanduslik tõrjutus on Euroopa probleem ning vajab 
Euroopa strateegiat,

I. Romisid käsitlev Euroopa strateegia

1. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu ja rakendama romisid 
käsitlevat Euroopa strateegiat, mis sisaldab eelkõige järgmiseid meetmeid:

– ELi institutsioonide ja liikmesriikide ning muude sidusrühmade vahelisel 
laiaulatuslikul koostööl põhineva tegevusplaani välja töötamine,

– selged näitajad, tähtajad ja võrdlusalused edusammude hindamiseks,

– nõuetekohased järelevalvemehhanismid, et tagada finants- ja inimressursside tõhus 
kasutamine,

– romi kogukondade kaasamine planeerimise, rakendamise ja kontrollimise kõikidesse 
aspektidesse,

– tõhus kohalik rakendamine sellisel tasemel, mis oleks romide kogukondadele 
võimalikult lähedal,

– piisavad teadmised varasemate algatuste kogemustest, et vältida vigade kordamist ja 
eesmärkide mittetäitmist;

2. nõuab põhjaliku arenguprogrammi loomist, mis oleks samaaegselt suunatud kõigile 
sellega seotud poliitikavaldkondadele ja võimaldaks kohest sekkumist äärealadel, kus 
esineb tõsiseid struktuurilisi puudusi;

3. nõuab selgete õigusloomeliste kohustuste ja usaldusväärsete eelarveassigneeringute 
võtmist, et aidata kaasa romide sotsiaalse kaasatuse edendamisele ning innustab 
liikmesriike neid meetmeid vastavalt kehtestama ja kasutama;

4. kutsub Euroopa Komisjoni üles aitama liikmesriikidel parandada ELi rahaliste vahendite 
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kasutamist, sealhulgas pakkudes välja viise, kuidas lihtsustada vahenditele ligipääsemise 
protsesse;

5. kutsub liikmesriike üles kasutama täiel määral võimalust, mida pakutakse määrusega (EL) 
nr 437/2010 (millega muudetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevat määrust 
(EÜ) nr 1080/2006 seoses marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete abikõlblikkusega), et uuesti integreerida ja jätkusuutlikult 
arendada nende kõige ebasoodsamas olukorras olevaid kogukondi;

6. kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma juhi rolli romide vähemust käsitleva konstruktiivse 
dialoogi käivitamiseks liikmesriikide vahel;

7. nõuab romide kaasamise Euroopa platvormi täiustamist, muutes selle ametlikuks 
koordineerimismehhanismiks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel, milles osalevad 
ka valitsusvälised organisatsioonid;

8. kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema rohkem romide küsimusi käsitlevat teavitustööd ja 
teavituskampaaniaid ELi tasandil;

9. on seisukohal, et järgmise ELi romide teemalise tippkohtumise korraldamine annab hea 
võimaluse ELi pingutuste tugevdamiseks seoses romide olukorraga Euroopa Liidus;

II. Direktiiv 2004/38/EÜ

10. kinnitab, et romid on vähemusrahvas, kelle seas enamikel on mõne liikmesriigi 
kodakondsus ning kelle kohta kehtivad seetõttu direktiivis 2004/38/EÜ kehtestatud 
õigused ja kohustused;

11. rõhutab, et Euroopa kodanikel on õigus liikuda ja asuda elama igasse ELi liikmesriiki, 
juhul kui teatavad tingimused on täidetud, nimelt kolme kuud ületava viibimise puhul, et 
nad:

– tegutsevad vastuvõtvas liikmesriigis töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjatena või

– et neil on piisavalt vahendeid, et mitte muutuda vastuvõtvale liikmesriigile 
koormavaks ning et neil on üldine ravikindlustus või

– et nad osalevad õppekursusel ja neil on üldine ravikindlustus;

12. märgib, et kõnealuse direktiiviga 2004/38/EÜ antakse liikmesriikidele samuti õigus piirata 
ELi kodanike ja nende pereliikmete liikumis- ja elamisvabadust kodakondsusest 
hoolimata avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides ning liikmesriigid ei ole 
kohustatud Euroopa Komisjoni eelnevalt avaliku korra klausli kohaldamisest teavitama;

13. märgib veel, et vastutust kuriteo toimepanemise eest tuleb käsitleda iga juhtumi puhul 
eraldi ning seda ei saa omistada tervetele rühmadele või kogukondadele;

14. tuletab liikmesriikidele meelde, et nendelt nõutakse ELi direktiivide rakendamist ja ELi 
aluslepingute järgimist, et tagada terves Euroopa Liidus demokraatia, õigusriigi 
põhimõtted ja inimõiguste austamine;
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15. väljendab veendumust, et kogu Euroopa Liit järgib Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, milles 
nimetatud väärtustel (sealhulgas mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus ja solidaarsus) 
Euroopa Liit on rajatud;

16. rõhutab, et ELi kodanike väljasaatmise puhul tuleb käsitleda iga juhtumit eraldi ning 
nõuetekohaste kohtulahendite baasil;

17. on seisukohal, et romide olukord Euroopas ei tohiks mõjutada Rumeenia ja Bulgaaria 
ühinemist Schengeni piirkonnaga;

* * *

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


