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Ponia Pirmininke, 

 

 norėčiau padėkoti Jums už informaciją ir Deklaracijos, kuri bus priimta ES parlamentų 

pirmininkų konferencijoje Vilniuje 2014 m. balandžio 6–8 d. Tarptautinės romų dienos proga, 

projektą.  

 

Norėčiau jus informuoti, kad mes norėtume pasiūlyti keletą Deklaracijos pakeitimų, 

remdamiesi 2011 m. gegužės 19 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 

reikalų tarybos (EPSCO) ir 2011 m. birželio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis. 

Jūsų dėmesiui pridedame siūlomų Deklaracijos pakeitimų formuluotes. 

 

Būtume labai dėkingi, jeigu Jūs sutiktumėte su mūsų siūlymais. 

 

Naudodamasis proga, reiškiu Jums, ponia Pirmininke, savo didžiausią pagarbą. 

 

 

                

 

 

Dr. Latorcai János 

Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos 

Pirmininko pavaduotojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų ir Europos Parlamento pirmininkų 

konferencijos deklaracija Tarptautinės romų dienos proga 

2014 m. balandžio 8 d., Vilnius 

 

Mes, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 

pirmininkės ir pirmininkai, susirinkę Vilniuje,  

 

 šiandien, Tarptautinės romų dienos proga, primenančios mums 1971 m. balandžio 8 d. 

Londone įvykusį Pirmąjį pasaulinį romų kongresą, kuriame įkurta romams atstovaujanti 

tarptautinė organizacija „International Union Romani“; 

 atsižvelgdami į tai, kad Europoje gyvena nuo dešimt iki dvylikos milijonų romų, kurie 

sudaro gausiausią mažumą ir iš kurių maždaug pusė yra Europos Sąjungos piliečiai; 

 susirūpinę dėl to, kad romai nuolat susiduria su gajais prietarais jų atžvilgiu, patiria 

netoleranciją, diskriminaciją ir socialinę atskirtį, gyvena visuomenės nuošalyje, 

apgailėtinomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; 

 pripažindami Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir ESBO pastangas imtis priemonių 

Europos lygmeniu; 

 vertindami pripažindami ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrųjų principų 

iki 2020 m. svarbą ir priemonių, kurių pasitelkusios nacionalines romų integracijos 

strategijas ėmėsi Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos įgyvendinti šiuos 

principus, naudą;  

 

 1) manome, kad kultūrinė ir kalbinė įvairovė yra svarbus Europos Sąjungos aspektas, o 

romai praturtina šią įvairovę; 

 2) manome, kad romų integracija yra visų valstybių narių ir Europos Sąjungos 

bendras rūpestis bei interesas, o bendradarbiavimas ES lygmeniu sukuria 

reikšmingą papildomą pridėtinę vertęEuropos Sąjunga gali nustatyti tik esminius 

principus, o ir kadangi pagrindinęė atsakomybė ir kompetencijaę  už priemonių 

įgyvendinimą turi prisiimtitenka valstybėms narėms, nes reikia atsižvelgti į skirtingas 

aplinkybes jose ir į tai, kad visų pirma romai sudaro nacionalinę mažumą ir nėra 

vienalytė grupė; 

 3) manome, kad valstybės narės savo strategijomis turi siekti, kad romai būtų pripažinti 

mažuma ir integruoti į visuomenę; 

 4) manome, kad būtinos konkrečios priemonės suteikiant jiems:  



a. galimybę mokytis 

b. galimybę dirbti 

c. galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 

d. galimybę turėti būstą ir naudotis pagrindinėmis paslaugomis 

 

5) manome, kad strategijos, kuriomis siekiama pagerinti romų padėtį, turi būti įgyvendinamos 

ne tik romų labui, bet ir kartu su jais, manome kad romų integraciją galima pasiekti tik 

tiesiogiai bendradarbiaujant su jais, jų atstovais ir organizacijomis, o deramas romų 

dalyvavimas socialiniame, ekonominiame, politiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime 

− būtina jų integracijos sąlyga. 


