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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000050/2016 

aan de Raad 
Artikel 128 van het Reglement 

Benedek Jávor, Terry Reintke, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Betreft: 45e verjaardag van de Internationale Dag van de Roma 

De Roma zijn de grootste minderhedengroep in Europa. Sinds hun komst naar Europa – ongeveer 
800 jaar geleden – hebben ze geleden onder discriminatie, marginalisatie en onderdrukking ten 
gevolge van de wijdverbreide en genormaliseerde zigeunerhaat. 

In zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de 
erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op de Roma tijdens WO II heeft het 
Parlement zich in krachtige bewoordingen uitgesproken tegen zigeunerhaat door uitdrukking te geven 
aan zijn grote bezorgdheid over de toename van zigeunerhaat in Europa, en beklemtoond dat 
zigeunerhaat op elk niveau en met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. Het Parlement 
heeft aangegeven dat de erkenning van de genocide op de Roma tijdens WO II en de invoering van 
een speciale Europese herdenkingsdag een belangrijke symbolische stap zou vormen in de strijd 
tegen zigeunerhaat en bij zou dragen tot algemene kennis van de geschiedenis van de Roma in 
Europa. In dit kader heeft het Parlement de holocaust van de Roma tijdens WO II erkend en de 
lidstaten opgeroepen zijn voorbeeld te volgen. Het Parlement heeft ook de Europese herdenkingsdag 
van de holocaust van de Roma ingevoerd. 

De Commissie heeft in een persmededeling d.d. 2 augustus 2015 haar steun voor de invoering van de 
Europese herdenkingsdag van de holocaust van de Roma uitgesproken en de hoop tot uitdrukking 
gebracht dat de lidstaten deze dag snel zouden erkennen. 

1. Hoe gaat de Raad ervoor zorgen dat de strijd tegen zigeunerhaat onderdeel wordt gemaakt van 
alle Europese beleidsmaatregelen in verband met de integratie van de Roma? Wat doet de Raad 
om ervoor te zorgen dat Europese beleidsmaatregelen vrij zijn van zigeunerhaat en dat de 
lidstaten doeltreffende maatregelen nemen om zigeunerhaat op nationaal niveau te bestrijden? 

2. Welke maatregelen gaat de Raad nemen ter bekrachtiging van de resolutie van het Europees 
Parlement over de invoering van een Europese herdenkingsdag van de holocaust van de Roma? 

3. Welke maatregelen gaat de Raad nemen om de lidstaten aan te sporen de holocaust van de 
Roma officieel te erkennen? 
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