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Temats: Lūgumraksts Nr. 1351/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Peter 
Hudson, par diskriminējošu attieksmi pret romu tautības pārstāvjiem Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu diskriminējošu attieksmi pret romu tautības pārstāvjiem Itālijā.Lūgumraksta 
iesniedzējs iebilst pret Itālijas varas iestāžu lēmumu noņemt šīs kopienas pārstāvju pirkstu 
nospiedumus un uzskata, ka šo personu reģistrēšana un piespiedu dzīvesvietas maiņa varētu 
būt pielīdzināma nacistu rīcībai 1930. gadā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Komisija ir informēta par romu tautības pārstāvju problēmām Itālijā. Komisija savas 
kompetences ietvaros ir apņēmusies darīt visu, lai uzlabotu viņu stāvokli un apkarotu pret 
tiem vērstu diskrimināciju. Komisija jau ir veikusi vairākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
Itālijas varas iestāžu ierosinātajos tiesību aktos, kā arī turpmākajos tiesību aktos tiks pilnībā 
ievēroti Kopienas tiesību akti, iekļaujot pamattiesības. 
Attiecībā uz to personu identificēšanu, kas dzīvo tā sauktajās nomadu nometnēs, Komisija 
2008. gada 3. un 9. jūlijā lūdza, lai Itālijas varas iestādes iesniegtu attiecīgo informāciju. 
Komisija 2008. gada 1. augustā saņēma ziņojumu par situāciju šajās nometnēs, tostarp 
ziņojumu par pamatnostādnēm, ko izdeva par identificēšanas procedūru atbildīgais Itālijas 
iekšlietu ministrs. Itālijas iestādes ir arī informējušas Komisiju, ka šīs pamatnostādnes tika 
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pieņemtas ar iepriekšēju Itālijas Datu aizsardzības iestādes atļauju, un to īstenošanā bija 
iesaistīts gan Sarkanais Krusts, gan ANO bērnu fonds (UNICEF).

Priekšsēdētāja vietnieks J. Barrot 2008. gada 4. septembrī nosūtīja vēstuli Itālijas varas 
iestādēm, lai tās ņemtu vērā šo informāciju un īpaši faktu, ka pamatnostādnēs nav sniegta 
atļauja datu vākšanai par etnisko izcelsmi vai reliģisko piederību un ka pirkstu nospiedumus 
drīkst ņemt saskaņā ar stingriem nosacījumiem tikai identificēšanas nolūkā un kā pēdējo 
iespējamo līdzekli (arī attiecībā uz nepilngadīgajiem), ja identificēšanu nevar veikt ar citiem 
līdzekļiem. Priekšsēdētāja vietnieks J. Barrot uzstāja, ka identificēšana ir jāveic, stingri 
ievērojot atbilstību Itālijas iekšlietu ministra izdotajām pamatnostādnēm, kā arī datu 
aizsardzības noteikumiem. Priekšsēdētāja vietnieks J. Barrot lūdza Itālijas varas iestādes 
sniegt informāciju par šī procesa secinājumiem un gala rezultātiem.
Komisija 2009. gada 9. janvārī lūdza Itālijas varas iestādes iesniegt ziņojumu Komisijai par 
„nomadu nometnēs” veiktās identificēšanas norisi un gala rezultātiem, kā arī par 
paredzētajiem pasākumiem, ko šajā saistībā plāno pieņemt Itālijas varas iestādes. Pašlaik tiek 
izvērtēta Itālijas varas iestāžu 2009. gada 26. februārī iesniegtā atbilde.
Attiecībā uz Direktīvas 2000/43/EK transponēšanu Itālijas tiesību aktos Komisija ir sākusi 
pārkāpuma procedūru pret Itāliju (un citām dalībvalstīm) par šīs direktīvas nepareizu un 
nepilnīgu transponēšanu. Rezultātā Itālijas tiesību aktos tika veikti grozījumi un uzlabojumi.

Dalībvalstis ir atbildīgas par Kopienas tiesību aktu pareizu un efektīvu īstenošanu savas valsts 
tiesiskajā regulējumā. Komisija kā līgumu uzraudzītāja cieši uzrauga Kopienas tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstu līmenī un veic vajadzīgos pasākumus, kā to paredz EK līgums, ja 
dalībvalstīs tiek konstatēti Kopienas tiesību aktu pārkāpumi.

Tomēr, ja transponēšana notikusi pareizi, persona principā var sākt tiesvedības procesu, kā to 
paredz valsts tiesību akti, un valsts tiesā apstrīdēt iespējamos pārkāpumus. Direktīvu 
piemērošanas individuāliem gadījumiem kontrole ietilpst dalībvalstu jurisdikcijā.”


