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Pergunta com pedido de resposta oral O-000034/2018 

ao Conselho 
Artigo 128.º do Regimento 

Lívia Járóka 
em nome do Grupo PPE 

Assunto: Aplicação e acompanhamento do quadro da UE para as Estratégias Nacionais de 
Integração dos Ciganos 

O quadro da UE para as Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos foi adotado em 2011 e 
encontra-se em vigor até 2020. Embora tenham sido atribuídos fundos aos projetos e sido 
desenvolvidos esforços por diversas organizações ativas neste domínio, a maioria dos programas 
gerais, incluindo os abrangidos pelos Fundos Estruturais, não conseguiu chegar às pessoas mais 
desfavorecidas. Por conseguinte, a situação dos ciganos não registou melhorias significativas. Tal 
deve-se principalmente à ausência de projetos holísticos, abrangentes, bem concebidos, 
transparentes e eficazes e à falta de supervisão desses projetos, bem como ao caráter estrutural da 
hostilidade em relação aos ciganos. 

1. Quais foram as principais realizações e desafios no contexto das estratégias de integração 
adotadas? 

2. De que forma tenciona o Conselho efetuar uma supervisão sólida, reforçada e centrada na 
qualidade da aplicação das estratégias de integração a nível da UE e a nível nacional nos 
domínios da educação, do emprego, dos cuidados de saúde, da habitação e da luta contra a 
discriminação? Que medidas concretas e ações específicas pretende o Conselho empreender 
para combater a hostilidade em relação aos ciganos, eliminar a segregação, lutar contra as 
múltiplas formas de discriminação de que são vítimas as mulheres ciganas, colmatar o fosso 
existente em matéria de desemprego entre a sociedade em geral e os ciganos, bem como dar 
resposta aos problemas da mortalidade infantil na comunidade cigana, da retirada ilícita da 
guarda de menores de etnia cigana aos pais e da sua colocação sob a guarda do Estado? 

3. Quais são os planos previstos para o quadro da UE para as Estratégias Nacionais de Integração 
dos Ciganos após 2020? Quais são as prioridades à escala da UE e à escala nacional? Está 
previsto um plano que vise a inclusão dos instrumentos digitais, por exemplo, nos mecanismos 
de apresentação de reclamações e tendo em vista o fomento da educação? 

Apresentação: 22.3.2018 
Transmissão: 23.3.2018 
Prazo: 13.4.2018 


