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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen megfelelő lépéseket a 
roma lakossággal szemben Olaszországban alkalmazott megkülönböztető bánásmód ellen. A 
petíció benyújtója tiltakozik az olasz hatóságok arra irányuló határozata ellen, hogy 
ujjlenyomatot vegyenek a szóban forgó közösség képviselőitől, és úgy véli, hogy 
nyilvántartásba vételük és kényszerű átköltöztetésük az 1930-as években alkalmazott náci 
gyakorlatokhoz hasonlít. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A Bizottságnak tudomása van azokról a problémákról, amelyekkel a romák szembesülnek 
Olaszországban.  A Bizottság elkötelezett amellett, hogy hatáskörén belül minden tőle telhetőt 
megtesz a romák helyzetének javítása és a velük szemben alkalmazott megkülönböztetés 
elleni fellépés érdekében.  A Bizottság már több lépést tett annak biztosítása érdekében, hogy 
az olasz hatóságok által eddig javasolt és jövőbeli jogszabályok teljes mértékben tiszteletben 
tartsák a közösségi jogot, ideértve az alapvető jogokat is. 
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Ami az ún. nomád táborokban élő személyek azonosítását illeti, a Bizottság 2008. július 3-án 
és július 9-én erre vonatkozóan tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól. 2008. augusztus 1-jén 
a Bizottság kézhez kapta a szóban forgó táborokban fennálló helyzetről szóló jelentést, 
ideértve azt a jelentést is, amely az olasz belügyminiszter által az azonosítási eljárásra 
vonatkozóan közzétett iránymutatásokkal foglalkozott. Az olasz hatóságok arról is 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy ezen iránymutatásokat az olasz adatvédelmi hatóság előzetes 
engedélyével fogadták el, és azok végrehajtásában a Vöröskereszt és az UNICEF egyaránt 
részt vett. 

2008. szeptember 4-én Barrot alelnök levélben fordult az olasz hatóságokhoz, amelyben 
nyugtázta a kapott információkat, és különösen annak a tényét, hogy az iránymutatások nem 
engedélyezik az etnikai származásról vagy vallási hovatartozásról történő adatgyűjtést, 
továbbá hogy az ujjlenyomat levételére szigorú feltételek vonatkoznak, és az csak azonosítási 
célt szolgálhat, mégpedig legvégső lehetőségként – ideértve a kiskorúak esetét is –, amikor az 
azonosítás más eszközökkel nem lehetséges. Barrot alelnök hangsúlyozta, hogy az 
azonosításnak szigorúan az olasz belügyminiszter által kiadott iránymutatások betűjével és 
szellemével, valamint és az adatvédelmi szabályokkal összhangban kell megvalósulnia. Barrot 
alelnök arra kérte az olasz hatóságokat, hogy folyamatosan tájékoztassák ezen intézkedés 
végrehajtásáról és végső eredményeiről. 

2009. január 9-én a Bizottság arra kérte az olasz hatóságokat, hogy nyújtsanak be jelentést a 
Bizottsághoz a „nomád táborokban” végzett azonosítás alakulásáról és végső eredményeiről, 
valamint azokról a tervezett intézkedésekről, amelyeket az olasz hatóságok ezen eredmények 
alapján alkalmazni kívánnak. Az olasz hatóságok 2009. február 26-i válaszának értékelése 
jelenleg folyik.
Ami a 2000/43/EK irányelv olasz jogba való átültetését illeti, a Bizottság jogsértési eljárást 
indított Olaszország (és más tagállamok) ellen a szóban forgó irányelv nem megfelelő és 
hiányos átültetése miatt. Ennek eredményeként az olasz jogszabályt módosították és 
kijavították. 

A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályokat helyesen és 
hatékonyan ültetik át saját nemzeti jogrendjükbe. A Bizottság a Szerződések őreként 
szigorúan nyomon követi a közösségi jog nemzeti szintű végrehajtását, és az EK-
Szerződésben előírtakkal összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben fény 
derül arra, hogy a tagállamok megsértik a közösségi jogot. 

Mindazonáltal, ha az átültetés megfelelően megtörtént, elvben az egyénre hárul a feladat, 
hogy a nemzeti jogban előírtak szerint bírósági eljárást indítson, és megtámadja az esetleges 
jogsértéseket a nemzeti bíróságok előtt. Az irányelvek egyéni esetekben történő 
alkalmazásának ellenőrzése elvben a nemzeti hatóságok feladata.


