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Θέμα: Αναφορά 1351/2008, του κ. Peter Hudson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διακριτική μεταχείριση του πληθυσμού Ρομ στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον 
τερματισμό της διακριτικής μεταχείρισης των Ρομ στην Ιταλία. Ο αναφέρων τάσσεται κατά 
της απόφασης των ιταλικών αρχών να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των εκπροσώπων 
αυτής της κοινότητας και θεωρεί ότι η καταχώριση και η αναγκαστική μετοίκηση συνιστούν 
ενέργειες συγκρίσιμες με τα πρακτικές των ναζί τη δεκαετία του ’30.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομ στην Ιταλία. Η 
Επιτροπή δεσμεύεται να πράξει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για να 
βελτιώσει την κατάστασή τους και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν. Η 
Επιτροπή έχει προβεί μάλιστα σε αρκετές ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία που 
προωθούν οι ιταλικές αρχές, καθώς και η επικείμενη νομοθεσία, θα τηρεί πλήρως την 
κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των ατόμων που ζουν στους λεγόμενους καταυλισμούς 
νομάδων, η Επιτροπή ζήτησε στις 3 Ιουλίου και στις 9 Ιουλίου 2008 τις σχετικές πληροφορίες 
από τις ιταλικές αρχές. Την 1η Αυγούστου 2008 η Επιτροπή έλαβε μια αναφορά σχετικά με 
την κατάσταση σε αυτούς τους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφοράς σχετικά 
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με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από τον ιταλό υπουργό Εσωτερικών για τη 
διαδικασία ταυτοποίησης. Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν με τον προηγούμενο έλεγχο από την ιταλική αρχή 
προστασίας δεδομένων, και τόσο ο Ερυθρός Σταυρός όσο και η UNICEF συμμετείχαν στην 
εφαρμογή τους. 
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2008, ο Αντιπρόεδρος Barrot έστειλε μια επιστολή στις ιταλικές αρχές 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες πληροφορίες και ιδίως το γεγονός ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την εθνοτική 
καταγωγή ή τη θρησκεία και ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων υπόκειται σε αυστηρούς 
όρους, μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης, και ως έσχατη λύση, και για τους ανηλίκους, όταν η 
ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή με άλλα μέσα. Ο Αντιπρόεδρος Barrot επέμεινε ότι η 
ταυτοποίηση πρέπει να διενεργείται σε απόλυτη συμφωνία τόσο με το γράμμα όσο και με το 
πνεύμα των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν από τον ιταλό υπουργό Εσωτερικών 
καθώς και με τους κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο Αντιπρόεδρος Barrot 
ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να τον τηρούν ενήμερο για τα συμπεράσματα και τα τελικά 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Στις 9 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να αποστείλουν στην 
Επιτροπή μια αναφορά σχετικά με την εξέλιξη και τα τελικά αποτελέσματα της ταυτοποίησης 
που είχε αναληφθεί στους καταυλισμούς νομάδων, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα που 
σχεδιάζουν να εγκρίνουν οι ιταλικές αρχές σε αυτή τη βάση. Η απάντηση των ιταλικών 
αρχών της 26ης Φεβρουαρίου 2009 τελεί επί του παρόντος υπό εξέταση.
Σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2003/43/ΕΚ στην ιταλική νομοθεσία, η Επιτροπή έχει 
κινήσει μια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας (και άλλων κρατών μελών) για μη 
ορθή και πλήρη μεταφορά της συγκεκριμένης οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η ιταλική νομοθεσία 
τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε.

Τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη τους. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η 
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε εθνικό 
επίπεδο και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όπως τούτα προβλέπονται από τη Συνθήκη ΕΚ, 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο κράτος μέλος παραβαίνει το κοινοτικό δίκαιο. 

Εντούτοις, αφ’ ης στιγμής η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται ορθώς, εναπόκειται στον 
ιδιώτη να κινήσει τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και να 
προσφύγει κατά ενδεχόμενων παραβάσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ο έλεγχος της 
εφαρμογής των οδηγιών σε επιμέρους υποθέσεις είναι καταρχήν υποχρέωση των εθνικών 
δικαιοδοτικών οργάνων.


