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Pergunta com pedido de resposta oral O-000023/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, 
Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Assunto: Situação dos ciganos que vivem em acampamentos na UE

Milhares de ciganos que vivem em acampamentos na UE vivem em situação de exclusão social, 
pobreza extrema e condições indignas. São privados dos seus direitos fundamentais, o que contrasta 
fortemente com os valores consagrados nos Tratados e apesar dos recursos significativos 
disponíveis através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), em especial o Fundo 
Social Europeu Mais. 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais gostaria de perguntar à Comissão:

1. Como tenciona assegurar que os Estados-Membros utilizem os instrumentos da UE disponíveis 
e consagrem financiamento para abordar a situação dos ciganos que vivem em acampamentos, 
sem discriminação direta ou indireta? Como irá utilizar o quadro de desempenho, 
acompanhamento e avaliação dos FEEI – especialmente os indicadores de resultados – a fim de 
medir melhor os progressos concretos no terreno ao longo do período de execução? Como dará 
resposta aos Estados-Membros que não tenham assegurado um financiamento adequado para 
a aplicação dos seus quadros nacionais relativos aos ciganos e das medidas políticas 
pertinentes?

2. De que forma irá apoiar a aplicação, pelos Estados-Membros, do Quadro Estratégico da UE 
para os Ciganos e da Recomendação do Conselho relativa à igualdade, à inclusão e à 
participação dos ciganos, apoiando e assegurando simultaneamente a participação estruturada 
da sociedade civil a nível nacional?

3. Como irá garantir a salvaguarda dos direitos das crianças ciganas? Como tenciona acompanhar 
a aplicação, pelos Estados-Membros, da Garantia Europeia para a Infância e das metas 
específicas fixadas nos planos de ação nacionais para as crianças ciganas, nomeadamente no 
que diz respeito ao acesso a uma educação de qualidade e aos serviços sociais? Como 
tenciona combater a discriminação estrutural persistente e a segregação das crianças ciganas 
em escolas e turmas especiais em alguns Estados-Membros?

4. Como tenciona acompanhar e apoiar as ações dos Estados-Membros para melhorar os direitos 
humanos e as condições socioeconómicas dos ciganos que vivem em acampamentos, 
especialmente o seu acesso a habitação segura e adequada e a condições de vida dignas, bem 
como a luta contra a discriminação estrutural e sistémica e a hostilidade em relação aos 
ciganos?
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