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Vprašanje za ustni odgovor O-000022/2022
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, 
Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Položaj Romov, ki živijo v naselbinah v EU

Na tisoče ljudi v romskih naseljih v EU živi v socialni izključenosti, skrajni revščini in nedostojnih 
razmerah. Prikrajšani so za temeljne pravice, kar je v močnem nasprotju z vrednotami, zapisanimi v 
temeljnih pogodbah, in to kljub znatnim sredstvom, ki so za to na voljo v evropskih strukturnih in 
investicijskih skladih (skladi ESI), zlasti v Evropskem socialnem skladu plus.

Zato želi Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Svetu postaviti naslednja vprašanja:

1. Kako namerava podpreti ukrepe držav članic in meriti njihov napredek pri izboljševanju 
človekovih pravic in socialno-ekonomskih razmer Romov, ki živijo v teh naseljih, zlasti njihovega 
dostopa do varnih in ustreznih stanovanj ter dostojnih življenjskih razmer, pa tudi pri boju proti 
strukturni in sistemski diskriminaciji ter anticiganizmu?

2. Kako namerava poskrbeti za spoštovanje načel nediskriminacije in enakega obravnavanja 
Romov v vseh državah članicah, zlasti v zvezi z zaposlovanjem, socialno vključenostjo in 
izobraževanjem? Kako bo zagotovil spoštovanje teh načel pri uporabi evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada plus? Kako namerava ukrepati na 
podlagi svojega priporočila državam članicam, naj v svoje nacionalne načrte za okrevanje in 
odpornost vključijo pravice Romov in enake možnosti zanje ?

3. Kako bo prispeval k odločnejšemu izvajanju strateškega okvira EU za Rome in svojega 
priporočila o enakosti, vključevanju in udeležbi Romov, zlasti v zvezi z organiziranjem in 
vzdrževanjem strukturiranih mehanizmov za sodelovanje civilne družbe?

4. Kako namerava Svet podpreti države članice pri spoštovanju pravic romskih otrok? Kako bodo 
države članice zagotovile, da bodo otroci iz teh skupnosti ustrezno vključeni v nacionalne 
akcijske načrte za jamstvo za otroke? Ali bodo tu vključile politike, usmerjene v temeljne vzroke 
ranljivosti romskih otrok in predvsem v strukturno diskriminacijo Romov pri dostopu do 
izobraževanja, ključnih storitev, zaposlovanja in drugih spodbud, s katerimi se podpira socialno 
vključevanje? Kakšna je sistemska politika in zakonodajni odziv Sveta na trdovratno segregacijo 
pri izobraževanju romskih otrok v več državah članicah?
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