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Комисия по петиции 

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1351/2008 , внесена от г-н Peter Hudson, с британско 
гражданство, относно дискриминационното отношение към ромското 
население в Италия 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме 
необходимите стъпки за спиране на дискриминационното отношение към ромите в 
Италия. Вносителят се обявява против решението на италианските органи да снемат 
пръстови отпечатъци от представители на тази общност и смята, че регистрирането им 
и насилственото им преместване е съпоставимо с нацистките практики през тридесетте 
години на двадесети век. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Комисията е запозната с проблемите на ромите в Италия. Комисията е решена да 
направи всичко възможно в рамките на своите пълномощия, за да подобри тяхното 
положение и да елиминира дискриминацията, упражнявана спрямо тях. Комисията вече
е предприела няколко стъпки, за да гарантира, че предложеното от италианските органи 
законодателство, както и бъдещото законодателство напълно зачитат правото на 
Общността, включително основните права.

По отношение на установяването на самоличността на лицата, които живеят в т.нар. 
„номадски лагери“, на 3 юли и 9 юли 2008 г. Комисията поиска от италианските органи 
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съответната информация. На 1 август 2008 г. Комисията получи доклад за положението 
в тези лагери, включително доклад за насоките, издадени от италианския министър на 
вътрешните работи относно процедурата по установяване на самоличността. 
Италианските органи също така информираха Комисията, че тези насоки са приети с 
предварителното одобрение на Италианския орган за защита на личните данни, като в
тяхното прилагане участват и Червеният кръст, и УНИЦЕФ.

На 4 септември 2008 г. заместник-председателят Barrot изпрати писмо до италианските 
органи, в което отбелязва тази информация и по-специално факта, че насоките не 
упълномощават събирането на данни за етнически произход или религия, както и че 
снемането на пръстови отпечатъци подлежи на строги условия единствено за целите на 
установяване на самоличността и като последен изход, включително за непълнолетни 
лица, когато самоличността не може да се установи чрез други средства. Заместник-
председателят Barrot настоя установяването на самоличността да се извършва при 
стриктно спазване както на буквата, така и на духа на насоките, издадени от 
италианския министър на вътрешните работи, както и на правилата за защита на 
личните данни. Заместник-председателят Barrot поиска от италианските органи да го 
държат в течение на заключенията и окончателните резултати от тези действия.
На 9 януари 2009 г. Комисията поиска от италианските органи да изпратят на 
Комисията доклад относно развитието и окончателните резултати от действията по 
установяване на самоличността, предприети в „номадските лагери“, както и относно 
мерките, които италианските органи планират да приемат въз основа на това. 
Отговорът на италианските органи от 26 февруари 2009 г. в момента се анализира.

По отношение на транспонирането на Директива 2000/43/ЕО в италианското 
законодателство, Комисията откри процедура за нарушение срещу Италия (и други 
държави-членки) за липса на правилно и пълно транспониране на тази директива. В 
резултат на това италианското законодателство беше изменено и подобрено.

Държавите-членки носят отговорност за осигуряването на правилното и ефективно 
прилагане на законодателството на Общността в техния национален правов ред. Като 
пазител на Договорите Комисията следи отблизо прилагането на правото на Общността 
на национално равнище и предприема необходимите мерки, предвидени в Договора за 
ЕО, ако се окаже, че дадена държава-членка нарушава правото на Общността.

Обаче след като един акт бъде транспониран правилно, по принцип инициативата за 
започване на съдебното производство, предвидено в националното законодателство, и 
за подаване на жалба срещу евентуалните нарушения пред националните съдилища
принадлежи на отделното заинтересовано лице. Контролът върху прилагането на 
директивите за всеки отделен случай по принцип е задължение на националната 
юрисдикция.


