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Angående: Romernas internationella dag 

I sin resolution av den 15 april 2015 om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och 
EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget – tog parlamentet 
kraftfullt ställning mot antiziganism genom att uttrycka sin djupa oro över den framväxande 
antiziganismen i Europa och understryka behovet att bekämpa antiziganism på alla nivåer och med 
alla medel. Parlamentet fastslog att ett erkännande av folkmordet på romerna under andra 
världskriget och ett införande av en särskild europeisk minnesdag skulle utgöra ett viktigt symboliskt 
steg i kampen mot antiziganism samt bidra till ökade allmänna kunskaper om romernas historia i 
Europa, och medlemsstaterna uppmanades att följa detta exempel.  

1. Vad gör rådet för att se till att kampen mot antiziganism införlivas i all EU-politik som rör 
inkludering av romer? Vad gör rådet för att övervaka och bedöma att EU:s politik och nationell 
politik överensstämmer med EU:s grundläggande värden, med särskilt avseende på minoriteters 
rättigheter och icke-diskriminering? 

2. Kan rådet rapportera om de framsteg som hittills har gjorts och ge ytterligare rekommendationer 
för uppnåendet av de mål som anges i kommissionens meddelande En EU-ram för nationella 
strategier för integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173)? Vilka steg har tagits för att 
förbättra integreringen av romer och med framgång bekämpa antiziganism, inbegripet 
institutionaliserad antiziganism, efter antagandet av parlamentets resolution? 

3. Vilka ytterligare steg har tagits i rådet för att främja och komma överens om införandet av 
Europeiska minnesdagen med anledning av förintelsen av romer? 

Ingiven: 8.3.2017 
Vidarebefordrad: 9.3.2017 
Sista svarsdag: 30.3.2017 


