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Tárgy: A nemzetközi roma nap 

A nemzetközi roma nap alkalmából kiadott 2015. április 15-i, „A cigányellenesség Európában és a 
második világháború alatti roma népirtás emléknapjának Unió általi elismerése” című 
állásfoglalásában az Európai Parlament határozottan elítélte a cigányellenességet, komoly 
aggodalmának adva hangot az európai cigányellenesség növekedése miatt, és hangsúlyozta az ellene 
minden szinten és minden eszközzel folytatott küzdelem szükségességét. A Parlament kijelentette, 
hogy a második világháború alatti roma holokauszt elismerése és az ennek szentelt európai emléknap 
kijelölése fontos szimbolikus lépés lenne a cigányellenesség elleni küzdelemben, és hozzájárulna a 
romák történelmével kapcsolatos általános ismeretek növeléséhez Európában, és felhívta a 
tagállamokat, hogy e téren kövessék példáját.  

1. Hogyan kívánja a Bizottság elérni, hogy a cigányellenesség elleni küzdelem a romák 
integrációjával kapcsolatos összes uniós szakpolitikában érvényesüljön? Hogyan kívánja a 
Bizottság nyomon követni és értékelni, hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák tiszteletben 
tartják-e az EU alapvető értékeit, elsősorban a kisebbségek jogait és a 
megkülönböztetésmentességet? 

2. Be tud-e számolni a Bizottság az eddig elért eredményekről, továbbá tud-e további 
ajánlásokkal szolgálni „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” 
című bizottsági közleményben (COM(2011)0173) ismertetett célkitűzések megvalósításához? 
A parlamenti állásfoglalás elfogadása óta a romák fokozottabb integrációja és a 
cigányellenességgel szembeni eredményes küzdelem, többek között az intézményesített 
cigányellenesség terén milyen lépésekre került sor? 

3. Milyen további intézkedésekre került sor az európai roma holokauszt emléknap kijelölésének 
előmozdítására? 
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