
1090277.BG PE 540.824 

Въпрос с искане за устен отговор O-000051/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Benedek Jávor, Terry Reintke, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel 
от името на групата Verts/ALE 

Относно: 45-о честване на Международния ден на ромите 

Ромите са най-голямата малцинствена група в Европа. От пристигането си в Европа преди 
около 800 години ромите страдат от дискриминация, маргинализация и потискане поради 
широкоразпространените и считани за нормални антиромски настроения.  

В своята резолюция от 15 април 2015 г. по повод Международния ден на ромите –  антиромски 
настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския 
геноцид през Втората световна война, Парламентът прие твърда позиция срещу антиромските 
настроения, като изрази дълбоката си загриженост за тяхното увеличаване в Европа и подчерта 
необходимостта от борба с тях на всяко равнище и с всички средства. Парламентът заяви, че 
признаването на геноцида над ромите по време на Втората световна война и определянето на 
специален Европейски възпоменателен ден би представлявало важна символична стъпка в 
борбата срещу антиромските настроения и би допринесло за опознаването като цяло на 
ромската история в Европа. Следователно Парламентът призна геноцида над ромите по време 
на Втората световна война и призова държавите членки да последват този пример. 
Парламентът обяви също създаването на Европейски възпоменателен ден на ромския геноцид. 

Комисията подкрепи резолюцията за създаване на Европейския възпоменателен ден на 
ромския геноцид в съобщение за печата от 2 август 2015 г. и изрази надежда, че държавите 
членки скоро ще го признаят. 

1. Как ще гарантира Комисията, че борбата срещу антиромските настроения е интегрирана 
във всички политики на ЕС, свързани с приобщаването на ромите? Как ще гарантира 
Комисията, че политиките на ЕС и националните политики са свободни от антиромски 
настроения и допринасят за постигането на фактически равни права за ромите? 

2. Как третира Комисията институционализираните антиромски настроения и техните 
последици в рамките на принципите на правовата държава? 

3. Какви бъдещи стъпки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че Съветът подкрепя 
резолюцията на Европейския парламент за създаване на Европейския възпоменателен 
ден на ромския геноцид, и за да насърчи държавите членки официално да признаят 
ромския геноцид? 
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