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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1351/2008 af Peter Hudson, britisk statsborger, om 
forskelsbehandling af romabefolkningen i Italien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at standse forskelsbehandlingen af romabefolkningen i Italien. Andrageren protesterer mod 
de italienske myndigheders beslutning om at indsamle fingeraftryk fra repræsentanter fra dette 
samfund og mener, at registrering og tvungen genhusning af dem vil være at sammenligne 
med nazisternes praksis i 1930'erne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Kommissionen er opmærksom på de problemer, som romanibefolkningen i Italien står over 
for. Kommissionen er indstillet på at gøre fuld brug af sine beføjelser for at forbedre 
romaernes situation og bekæmpe den forskelsbehandling, de udsættes for. Kommissionen har 
faktisk taget flere skridt til at sikre, at både den lovgivning, der allerede er fremsat af de 
italienske myndigheder, og fremtidig lovgivning fuldt ud overholder fællesskabslovgivningen, 
herunder de grundlæggende rettigheder.
For så vidt angår identificering af personer, der bor i såkaldte nomadelejre, anmodede 
Kommissionen den 3. og den. 9. juli 2008 de italienske myndigheder om relevante 
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oplysninger. Den 1. august 2008 modtog Kommissionen en rapport om situationen i disse 
lejre, inklusive en rapport om det italienske indenrigsministeriums retningslinjer for 
identifikationsproceduren. De italienske myndigheder har endvidere oplyst Kommissionen, at 
disse retningslinjer blev vedtaget med forhåndsgodkendelse af den italienske 
databeskyttelsesmyndighed, samt at både Røde Kors og UNICEF var involveret i 
gennemførelsen heraf.

Den 4. september 2008 sendte næstformand Barrot et brev til de italienske myndigheder, 
hvori han tog disse oplysninger ad notam, og især den kendsgerning, at retningslinjerne ikke 
tillader indsamling af data om etnisk oprindelse eller religion, og at det at tage fingeraftryk er
underlagt strenge betingelser og kun må anvendes til identificering og som en sidste udvej, 
herunder også for mindreårige, når en identifikation ad anden vej ikke er mulig. Næstformand 
Barrot insisterede på, at identificeringen skulle finde sted i fuld overensstemmelse med både 
ordlyden og ånden i retningslinjerne fra det italienske indenrigsministerium samt med 
reglerne for databeskyttelse. Næstformand Barrot anmodede de italienske myndigheder om at 
underrette ham om konklusionerne og de endelige resultater af dette forehavende.
Den 9. januar 2009 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om at sende 
Kommissionen en rapport vedrørende udviklingen og de endelige resultater af 
identificeringen af personer i "nomadelejre" samt vedrørende de planlagte foranstaltninger, 
som de italienske myndigheder agter at træffe på baggrund heraf. De italienske myndigheders 
svar af 26. februar 2009 analyseres i øjeblikket.

Vedrørende indarbejdningen af direktiv 2000/43/EF i italiensk lovgivning har Kommissionen 
indledt en overtrædelsesprocedure mod Italien (og andre medlemsstater) for ikke at have 
foretaget en korrekt og fuldstændig gennemførelse af dette direktiv. Som følge heraf er den 
italienske lovgivning blevet ændret og forbedret.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen i deres nationale retsorden. Kommissionen fører som traktaternes 
vogter nøje tilsyn med gennemførelsen af fællesskabslovgivningen på nationalt plan og 
træffer de nødvendige foranstaltninger i henhold til EF-traktaten, hvis medlemsstaterne 
handler i strid med fællesskabslovgivningen.

Når lovgivningen er blevet gennemført korrekt, er det imidlertid i princippet op til den enkelte 
at indlede retslige procedurer i henhold til national lovgivning og at indbringe en eventuel 
lovovertrædelse for de nationale domstole. Det er i princippet de nationale retsinstansers 
opgave at kontrollere anvendelsen af direktiverne i enkeltstående sager."


