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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1351/2008, imressqa mis-Sur Peter Hudson, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar it-trattament diskriminatorju tal-komunità Roma fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi meħtieġa biex iwaqqaf it-
trattament diskriminatorju tan-nies tal-komunità Roma fl-Italja. Il-petizzjonant jargumenta 
kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Taljani li jittieħdu l-marki tas-swaba’ tal-membri ta’ din il-
komunità u jqis li r-reġistrazzjoni u r-rilokazzjoni minn djarhom bil-forza hija komparabbli 
mal-prattiki Nażisti fit-Tletinijiet

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-problemi li qed jiffaċċjaw in-nies tal-komunità Roma fl-Italja. 
Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tagħmel kulma tista’ fis-setgħat tagħha, sabiex ittejjeb il-
qagħda tagħhom u tikkumbatti d-diskriminazzjoni li huma jiffaċċjaw. Fil-fatt il-Kummissjoni 
ħadet diversi passi bil-għan li tiżgura li l-leġiżlazzjoni pproposta mill-awtoritajiet Taljani kif 
ukoll il-leġiżlazzjoni li jmiss jirrispettaw bis-sħiħ il-liġi Komunitarja, inklużi d-Drittijiet 
Fundamentali. 

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-identifikazzjoni tal-persuni li qed jgħixu fl-hekk imsejħa 
kampijiet tan-nomadi, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani l-informazzjoni rilevanti 
fit-3 u d-9 ta’ Lulju 2008. Fl-1 ta’ Awwissu 2008 l-Kummissjoni rċeviet rapport dwar is-
sitwazzjoni li qed taħkem f’dawk il-kampijiet, li jinkludi wkoll rapport dwar il-linji gwida 
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maħruġa mill-Ministru Taljan għall-Intern għall-proċedura ta’ identifikazzjoni. L-awtoritajiet 
infurmaw ukoll lill-Kummissjoni li dawn il-linji gwida ġew adottati bl-approvazzjoni bil-
quddiem tal-Awtorità Taljana għall-Protezzjoni tad-Dejta u li fl-implimentazzjoni tagħhom 
kienu involuti kemm is-Salib l-Aħmar u kemm il-UNICEF. 

Fl-4 ta’ Settembru 2008 l-Viċi President Barrot bagħat ittra lill-awtoritajiet Taljani fejn niżżel 
din l-informazzjoni, u enfasizza b’mod speċjali l-fatt li l-linji gwida ma jawtorizzawx il-ġbir 
ta’ dejta dwar l-oriġni etnika jew ir-reliġjon u li t-teħid tal-marki tas-swaba’ huwa suġġett 
għal kundizzjonijiet stretti u permess għal skopijiet ta’ identifikazzjoni biss u jintuża bħala l-
aħħar mezz, anke għall-minuri, meta l-identifikazzjoni ma tkunx possibbli b’mezzi oħrajn. Il-
Viċi President Barrot saħaq li l-identifikazzjoni għandha titwettaq f’konformità stretta kemm 
mal-linji gwida, fit-totalità tagħhom, maħruġa mill-Ministru għall-Intern Taljan kif ukoll mar-
regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta. Il-Viċi President Barrot talab lill-awtoritajiet Taljani biex 
iżommuh infurmat dwar il-konklużjonijiet u r-riżultati finali ta’ din l-operazzjoni. 
Fid-9 ta’ Jannar 2009 l-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani biex jibagħtu lill-
Kummissjoni rapport relatat mal-andament u r-riżultati finali tal-identifikazzjoni li qed 
titwettaq fil-“kampijiet tan-nomadi” kif ukoll mal-miżuri previsti li l-awtoritajiet Taljani 
beħsiebhom jadottaw fuq dik il-bażi. Preżentement qed tiġi analizzata r-risposta tal-
awtoritajiet Taljani tas-26 ta’ Frar 2009. 

Fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2000/43/KE fil-liġi Taljana, il-Kummissjoni tat 
bidu għal proċedura ta’ ksur kontra l-Italja (u Stati Membri oħrajn) minħabba nuqqas ta’ 
traspożizzjoni korretta u kompleta ta’ din id-Direttiva. Bħala riżultat ta’ dan, il-leġiżlazzjoni 
Taljana ġiet emendata u mtejba.

L-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw implimentazzjoni korretta u effikaċi tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja fl-ordni legali nazzjonali tagħhom. Bħala l-gwardjana tat-Trattati, 
il-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja f’livell 
nazzjonali u tieħu l-miżuri meħtieġa kif stipulati mit-Trattat KE għall-każijiet fejn jinstab li
Stati Membri jkunu kisru l-liġi Komunitarja.

Madankollu, ladarba din it-traspożizzjoni tkun korretta, in prinċipju jitħalla f’idejn l-
individwu li jibda proċeduri legali stipulati mil-liġi nazzjonali u li jikkontesta offiżi possibbli 
quddiem il-qrati nazzjonali. In prinċipju, il-kontroll tal-applikazzjoni tad-direttivi għall-każ 
individwali huwa dover tal-ġurisdizzjonijiet nazzjonali.


