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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe a 
porušovaní zákona o slobode pohybu

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. marca 2010 o druhom európskom samite o Rómoch1, 
z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov a zlepšení ich prístupu na pracovný trh v 
EÚ2, z 10. júla 2008 o sčítaní Rómov v Taliansku na základe ich etnickej príslušnosti3, 
z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej otázky4, z 1. júna 2006 o situácii 
rómskych žien v Európskej únii5 a z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii6,

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na článok 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 19 ods. 1,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, najmä na článok 4 jeho protokolu 
č. 4; 

– so zreteľom na smernicu 2004/38/ES7 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov 
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

– so zreteľom na smernicu 2000/43/ES z 29. júna 20008, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. apríla 2010 o sociálnej a ekonomickej integrácii 
Rómov9,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd zakotvených v právnych 
predpisoch Európskej únie a zahŕňa právo občanov EÚ odísť za prácou do iného 
členského štátu EÚ alebo sa v ňom usídliť spolu s rodinou za podmienok stanovených v 
smernici 2004/38,

B. keďže francúzske orgány začali v júli 2010 demontovať a evakuovať množstvo táborov 

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 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004.
8 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000.
9 KOM(2010)133.
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založených rómskymi obyvateľmi, ktorí sú občanmi určitých členských štátov EÚ a vo 
Francúzsku sa údajne zdržiavajú nezákonne,

C. keďže približne 700 osôb sa údajne vrátilo do svojej krajiny pôvodu, a to prevažne na 
základe dobrovoľnosti, v rámci letov vypravených na tento účel 19. a 26. augusta, pričom 
ďalší let je naplánovaný na koniec septembra,

D. keďže Francúzsko, rovnako ako ostatné členské štáty, je oprávnené uplatňovať smernicu 
2004/38/ES o slobode pohybu v rámci EÚ v súlade s podmienkami k nej pripojenými,

E. keďže EÚ prijala rad opatrení týkajúcich sa sociálneho začleňovania Rómov a vyčlenila 
na tento účel osobitný rozpočet, pričom sa však prostredníctvom týchto opatrení 
nepodarilo dosiahnuť adekvátne výsledky,

F. keďže sociálne a ekonomické vylúčenie Rómov je európskou otázkou a vyžaduje 
európsku stratégiu,

I. Európska stratégia pre rómsku menšinu

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali a implementovali európsku stratégiu pre 
rómsku menšinu, ktorej súčasťou budú najmä tieto opatrenia: 

- vypracovanie akčného plánu založeného na širokej spolupráci inštitúcií a členských 
štátov EÚ, ako aj ďalších zainteresovaných strán,

- jasné ukazovatele, lehoty a porovnávacie štandardy na hodnotenie pokroku,

- vhodné monitorovacie mechanizmy na zabezpečenie účinného využívania finančných 
a ľudských zdrojov,

- zapojenie rómskych komunít do všetkých aspektov plánovania, realizácie a dohľadu,

- účinná miestna realizácia na čo najbližšej úrovni k rómskym komunitám,

- náležité pochopenie skúseností získaných z predchádzajúcich iniciatív, aby sa predišlo 
opakovaniu chýb a nenaplnených cieľov;

2. požaduje komplexný rozvojový program, ktorý bude súčasne zameraný na všetky 
príslušné oblasti politiky a bude umožňovať okamžitý zásah v marginalizovaných 
oblastiach bojujúcich s vážnymi štrukturálnymi nedostatkami;

3. požaduje jasné legislatívne záväzky a dôveryhodné rozpočtové prostriedky na uľahčenie 
sociálneho začleňovania Rómov a nabáda členské štáty, aby tieto opatrenia prijali a 
primerane uplatňovali;

4. vyzýva Komisiu, aby pomáhala členským štátom pri zlepšovaní využívania fondov EÚ, a 
to aj prostredníctvom navrhovania spôsobov na zjednodušenie postupov na prístup k 
týmto fondom;

5. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali možnosť, ktorú ponúka nariadenie (ES) 
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č. 437/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť poskytovania bývania v prospech 
marginalizovaných komunít s cieľom opätovne začleniť a udržateľne rozvíjať ich 
najzraniteľnejšie komunity;

6. vyzýva Komisiu, aby prevzala vedúcu úlohu pri pripravovaní pôdy pre konštruktívny 
dialóg medzi členskými štátmi týkajúci sa rómskej menšiny;

7. požaduje, aby sa európska platforma pre začlenenie Rómov zdokonalila tým, že sa z nej 
stane formálny koordinačný mechanizmus medzi Komisiou a členskými štátmi s účasťou 
mimovládnych organizácií;

8. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila kampane na zvyšovanie povedomia a informovanosti o 
rómskych otázkach na úrovni EÚ;

9. domnieva sa, že usporiadanie ďalšieho samitu EÚ o Rómoch by poskytlo vhodnú 
príležitosť na posilnenie úsilia EÚ, pokiaľ ide o situáciu Rómov v Únii;

II. Smernica 2004/38/ES

10. tvrdí, že rómski obyvatelia sú príslušníkmi menšiny, ktorí majú v postate občianstvo 
členského štátu, a preto im prislúchajú práva a povinnosti vyplývajúce zo smernice 
2004/38/ES;

11. zdôrazňuje, že európski občania majú právo pohybu a usídlenia sa v ktoromkoľvek 
členskom štáte EÚ za predpokladu, že splnia určité podmienky. Najmä v prípade pobytov 
dlhších ako tri mesiace musia:

- byť pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami v hostiteľskom 
členskom štáte alebo

- disponovať zdrojmi postačujúcimi na to, aby sa nestali záťažou pre hostiteľský 
členský štát, a mať úplné nemocenské poistenie alebo

- študovať a mať úplné nemocenské poistenie;

12. poznamenáva, že uvedená smernica 2004/38/ES tiež dáva členským štátom právo 
obmedziť slobodu pohybu a pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov bez ohľadu 
na štátnu príslušnosť z dôvodu verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného 
zdravia a že členské štáty nie sú povinné informovať Komisiu pred uplatnením klauzuly o 
verejnom poriadku;

13. ďalej konštatuje, že zodpovednosť za každý trestný čin sa musí posudzovať jednotlivo a 
nemožno ju pripisovať skupinám ani komunitám;

14. pripomína členským štátom, že sa od nich požaduje, aby realizovali smernice EÚ a aby sa 
riadili zmluvami EÚ s cieľom zabezpečiť demokraciu, právny štát a dodržiavanie 
ľudských práv v celej Únii;

15. vyjadruje presvedčenie, že článok 2 ZEÚ o hodnotách, na ktorých je založená Únia – 



RE\829753SK.doc 5/5 PE446.575v01-00

SK

vrátane nediskriminácie, tolerancie, spravodlivosti a solidarity –, sa rešpektuje v celej 
Únii;

16. zdôrazňuje, že vyhosťovanie občanov EÚ sa musí vykonávať jednotlivo a na základe 
riadnych súdnych rozhodnutí;

17. domnieva sa, že situácia rómskeho obyvateľstva v Európe by nemala ovplyvniť 
nadchádzajúci vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru;

* * *

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.


