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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis būtinų priemonių diskriminacijai prieš 
romų tautybės gyventojus Italijoje sustabdyti. Peticijos pateikėjas nepritaria Italijos valdžios 
institucijų sprendimui imti šios bendruomenės atstovų pirštų atspaudus ir mano, kad jų 
registravimas ir priverstinis perkėlimas į kitus būstus gali būti prilyginamas tam, ką praėjusio 
amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje darė naciai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.)

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Komisija žino problemas, su kuriomis Italijoje susiduria romų tautybės asmenys. Komisija 
yra įsipareigojusi padaryti viską, ką gali savo įgaliojimų srityje, siekdama pagerinti jų padėtį 
ir kovoti su jų diskriminavimu. Komisija faktiškai ėmėsi kelių veiksmų, siekdama užtikrinti, 
kad Italijos valdžios institucijų pasiūlyti teisės aktai, taip pat būsimi teisės aktai visiškai 
atitiktų Bendrijos teisę, įskaitant pagrindines teises.
Dėl asmenų, kurie gyvena vadinamosiose klajoklių stovyklose, 2008 m. liepos 3 ir 9 d. 
Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti susijusios informacijos. 2008 m. 
rugpjūčio 1 d. Komisija gavo padėties tose stovyklose ataskaitą, įskaitant ataskaitą dėl Italijos 
vidaus reikalų ministro išleistų gairių, taikomų atliekant atpažinimo procedūrą. Italijos 
valdžios institucijos taip pat informavo Komisiją, kad šios gairės patvirtintos prieš tai gavus 
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Italijos duomenų apsaugos institucijos leidimą, o jas įgyvendinant dalyvavo ir Raudonasis 
Kryžius, ir UNICEF.

2008 m. rugsėjo 4 d. pirmininko pavaduotojas J. Barrot nusiuntė Italijos valdžios 
institucijoms raštą, atkreipdamas dėmesį į šią informaciją ir pirmiausia į tai, kad gairėse 
neleidžiama rinkti duomenų apie etninę kilmę arba religiją, ir kad pirštų atspaudų ėmimui 
taikomos griežtos sąlygos, tai daroma tik atpažinimo tikslais ir tik kaip paskutinė išeitis, 
įskaitant nepilnamečius, kai atpažinti neįmanoma jokiomis kitomis priemonėmis. Pirmininko 
pavaduotojas J. Barrot atkakliai reikalavo, kad atpažįstant būtų griežtai laikomasi ir rašto, ir 
Italijos vidaus reikalų ministro išleistų gairių esmės, taip pat duomenų apsaugos taisyklių.
Pirmininko pavaduotojas J. Barrot paprašė Italijos valdžios institucijų informuoti jį apie šių 
veiksmų išvadas ir galutinius rezultatus.
2009 m. sausio 9 d. Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų atsiųsti Komisijai ataskaitą, 
susijusią su atpažinimo, kurio imtasi „klajoklių stovyklose“, aplinkybėmis ir galutiniais 
rezultatais, taip pat su numatomomis priemonėmis, kurias Italijos valdžios institucijos 
remdamosi tuo planuoja patvirtinti. 2009 m. vasario 26 d. Italijos valdžios institucijų 
atsakymas dabar nagrinėjamas.

Dėl Direktyvos 2000/43/EB perkėlimo į Italijos teisę, Komisija prieš Italiją (ir kitas valstybes 
nares) pradėjo pažeidimo procedūrą dėl to, kad direktyva neperkelta teisingai ir visapusiškai.
Taigi Italijos teisės aktai buvo iš dalies pakeisti ir patobulinti.

Valstybės narės yra atsakingos už užtikrinimą, kad Bendrijos teisės aktai į jų nacionalinę teisę 
būtų perkelti teisingai ir veiksmingai. Būdama sutarčių sergėtoja, Komisija atidžiai stebi 
Bendrijos teisės įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir imasi būtinų priemonių, numatytų EB 
sutartyje, jei nustatoma, kad valstybės narės pažeidė Bendrijos teisę.

Nepaisant to, jei perkėlimas yra teisingas, iš esmės pačiam asmeniui reikia inicijuoti 
nacionalinėje teisėje numatytus teisinius procesus ir užginčyti galimus pažeidimus 
nacionaliniuose teismuose. Kontroliuoti, kaip kiekvienu pavieniu atveju taikomos direktyvos 
iš esmės yra nacionalinės jurisdikcijos užduotis.“


