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Betreft:

Internationale Roma-dag

In zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – zigeunerhaat in Europa
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
instelling van een speciale Europese herdenkingsdag een belangrijke symbolische stap zou zijn in de
strijd tegen zigeunerhaat en zou bijdragen tot algemene kennis van de geschiedenis van de Roma in
Europa, en heeft de lidstaten opgeroepen dit voorbeeld te volgen.
1.

Hoe zorgt de Raad ervoor dat de strijd tegen zigeunerhaat onderdeel wordt gemaakt van alle EUbeleidsmaatregelen in verband met de integratie van de Roma? Hoe controleert en evalueert de
Raad de conformiteit van Europese en nationale beleidsmaatregelen met de fundamentele
waarden van de EU, in het bijzonder die met een specifieke focus op de rechten van
minderheden en non-discriminatie?

2.

Kan de Raad verslag uitbrengen over de vooruitgang tot nu toe, en nadere aanbevelingen
formuleren voor het verwezenlijken van de doelstellingen in de mededeling van de Commissie
over een EU-kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma tegen 2020
(COM(2011)0173)? Welke stappen zijn sinds de goedkeuring van de resolutie van het Parlement
gezet voor het verbeteren van de integratie van de Roma en om daadwerkelijk iets te doen aan
zigeunerhaat, waaronder geïnstitutionaliseerde zigeunerhaat?

3.

Welke nadere stappen zijn in de Raad genomen om tot overeenstemming te komen over de
instelling van de Europese herdenkingsdag van de genocide op de Roma, en om dit idee te
verwezenlijken?
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