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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000274/2011
Radě
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, 
Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel
za skupinu ALDE

Předmět: Diskriminace a pronásledování Romů v členských státech EU a rámcová strategie, 
hlavní směry a opatření EU

Navzdory rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který Komise zavedla a Rada uvítala, 
a navzdory hlavním směrům pro vypracování vnitrostátních strategií integrace Romů, které pro 
členské státy vydala Evropská komise, dochází v EU a jejích členských státech stále k diskriminaci 
a pronásledování Romů. V Maďarsku schválil parlament v červenci plán, podle něhož musí každý 
příjemce sociálních dávek pracovat na stavbách, na čištění komunikací či v údržbě parků a lesních 
porostů. Pokud takovou práci odmítne, nemá dále na dávky nárok. Příjemci dávek pobírají v rámci 
tohoto programu 200 EUR a často přitom pracují v ponižujících podmínkách, např. v obci 
Gyöngyöspata čistí celé dny lesy, což je práce, kterou by bylo možné pomocí traktoru provést 
v několika hodinách1. Proti tomuto opatření se zvedla vlna kritiky, jelikož nepřiměřeně zasahuje 
obyvatele romského původu. V severních Čechách dochází již několik týdnů k nepokojům 
připomínajícím pogromy, při nichž se pravicoví extremisté bouří proti Romům stěhujícím se do této 
oblasti2. Český senát nicméně prohlásil, že Česká republika by se do evropské strategie týkající se 
Romů neměla zapojit. V Bulharsku se po vraždě dvou osob zvedla vlna demonstrací a slovních 
i násilných fyzických útoků na Romy, kterou zneužili extremisté, populisté a nacionalistická hnutí a jež 
příslušné orgány přiměla k výzvě k ukončení projevů nenávisti. Ve Spojeném království vyvolalo 
rozhodnutí, že kočovníci mají opustit místo zvané Dale Farm v Basildonu (hrabství Essex) z důvodu 
porušení právních předpisů v oblasti územního plánování, polemiky a kritiku ze strany Výboru OSN 
pro odstranění rasové diskriminace3. Neustále probíhající odsuny Romů, k nimž nedávno došlo 
v Římě, Paříži a v rumunském městě Baia Mare, vedly nevládní organizace k tomu, aby příslušné 
orgány a Evropskou komisi vyzvaly k okamžitému jednání.

Může Rada objasnit, proč součástí hlavních směrů vytyčených v této oblasti nejsou opatření na 
podporu lidských práv a potlačení diskriminace, jak EP požadoval ve své zprávě?

Může vysvětlit, jaké kroky byly a budou učiněny s cílem učinit přítrž zmíněnému porušování lidských 
práv a odstranit diskriminační právní předpisy a politiky?

Může Rada sdělit, jak zajistí, aby členské státy dodržovaly ve vztahu k Romům lidská práva 
a antidiskriminační předpisy?
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1 http://www.euractiv.com/socialeurope/hungary-puts-roma-work-news-507804
2 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,786495,00.html
3 http://www.washingtonpost.com/world/europe/irish-travelers-build-barricades-say-they-will-fight-eviction-in-

eastern-england/2011/09/19/gIQAfeCbeK_story.html


