SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0002/08
Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
előterjesztette: Viktória Mohácsi a(z) ALDE képviselőcsoportja nevében
a Bizottsághoz
Tárgy: Az európai romaügyi stratégia
2005 áprilisában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a romák helyzetéről
(P6_TA(2005)0151), melyben arra hívta fel az Európai Bizottságot, hogy készítsen nyilatkozatot arról,
hogyan tudná az EU a legjobban összehangolni és segíteni a romák helyzetének javítására irányuló
erőfeszítéseket, és hogy fogadjon el olyan cselekvési tervet, amely világos ajánlásokat fogalmaz meg
a tagállamok számára. Az állásfoglalás javasolta annak megfontolását is, hogy ismerjék el a romákat
mint transznacionális európai kisebbséget. Az Európai Parlament 2007 novemberében elfogadott, a
szabad mozgásról szóló állásfoglalásában (P6_TA(2007)0534) felhívta a Bizottságot, hogy
késedelem nélkül dolgozza ki a romák társadalmi beilleszkedéséről szóló átfogó stratégiát, és a
Beilleszkedési Alap és Strukturális Alapok felhasználásával nyújtson támogatást a nemzeti, regionális
és helyi hatóságoknak a romák társadalmi beilleszkedését célzó erőfeszítéseikhez.
Egy sor olyan kezdeményezés született, amely a romákat érintő kérdésekkel foglalkozik, azonban az
Európai Bizottság mindeddig nem terjesztett elő átfogó cselekvési tervet. Tervezi-e az Európai
Bizottság, hogy a jövő évben nyilatkozatot ad ki a romákat érintő kérdésekről, szem előtt tartva az
Európai Parlament fenti kérését? Szándékozik-e a Bizottság az EK-Szerződés 13. cikkében
meghatározott, a megkülönböztetés valamennyi formájának leküzdéséről szóló horizontális irányelv
tervezetet benyújtani?
Mekkora azon európai alapok összege, amelyek a roma közösségek integrálására a tagállamok
rendelkezésére állnak? Végrehajtotta-e a Bizottság bármiféle kiértékelését annak, hogy milyen
tényleges hatással volt az európai finanszírozás a romák beilleszkedésére?
Fontolóra veszi-e az Európai Bizottság annak lehetőségét, hogy intézményi felépítését annak
megfelelően módosítsa, hogy hatékonyabban tudjon foglalkozni a romákat érintő kérdésekkel? Késze az Európai Bizottság arra, hogy Romaügyi Osztályt vagy osztályközi Romaügyi Csoportot hozzon
létre? Amennyiben nem, hogyan fogja biztosítani az Európai Bizottság, hogy a roma közösségek
társadalmi és gazdasági beilleszkedésének támogatására irányuló erőfeszítéseit hatékonyan
összehangolja egyéb politikai kezdeményezésekkel?
Készen áll-e az Európai Bizottság arra, hogy ösztönző intézkedéseket hajtson végre a romák
társadalmi beilleszkedése érdekében, ahogy azt a 2000/43/EK irányelv1 is javasolja?
Fontolóra veszi-e az Európai Bizottság annak lehetőségét, hogy tevékenyebben részt vállaljon „A
romák beilleszkedésének évtizede” elnevezésű kezdeményezésben, lehetőség szerint azáltal, hogy
európai bizottsági romaügyi koordinátort nevez ki?
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