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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om de nodige maatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de discriminerende behandeling van de Romabevolking in Italië. Indiener 
spreekt zich uit tegen de beslissing van de Italiaanse autoriteiten om vingerafdrukken te 
nemen van de vertegenwoordigers van deze gemeenschap en is van mening dat het registreren 
en onder dwang elders huisvesten van de Roma vergelijkbaar zou zijn met de praktijken van 
de nazi's in de jaren dertig van de vorige eeuw. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De Commissie is zich bewust van de problemen waar de Roma-bevolking in Italië mee te 
stellen heeft. De Commissie is vastbesloten om binnen het mandaat van haar bevoegdheden al 
het mogelijke in het werk te stellen om hun situatie te verbeteren en de discriminatie tegen 
hen te bestrijden. De Commissie heeft reeds diverse stappen ondernomen om te zorgen dat de 
wetgeving die is opgesteld door de Italiaanse autoriteiten en de aanstaande wetgeving volledig 
in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de fundamentele 
rechten. 

Wat betreft de identificatie van mensen die in de zogeheten nomadenkampen wonen, heeft de 
Commissie op 3 juli en 9 juli 2008 de relevante informatie opgevraagd bij de Italiaanse 
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autoriteiten. Op 1 augustus 2008 heeft de Commissie een verslag van de situatie in de kampen 
ontvangen, met inbegrip van een verslag van de richtsnoeren die door de Italiaanse minister 
van Binnenlandse zaken voor de identificatieprocedure zijn uitgevaardigd. De Italiaanse 
autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat deze richtsnoeren zijn aangenomen na eerst 
te zijn gefiatteerd door de Italiaanse Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 
Bij de tenuitvoerlegging waren zowel het Rode Kruis als Unicef betrokken. 

Op 4 september 2008 heeft vicevoorzitter Barrot een brief gestuurd naar de Italiaanse 
autoriteiten, waarin hij bevestigt kennis te hebben genomen van deze informatie, en in het 
bijzonder van het feit dat de richtsnoeren geen rechtvaardiging vormen voor het verzamelen 
van gegevens over etnische herkomst of religie, alsmede van het feit dat voor het afnemen van 
vingerafdrukken zeer strikte regels gelden en dat dit alleen, als laatste redmiddel, ook voor
minderjarigen, is toegestaan ten behoeve van identificatie indien dit op geen enkele andere 
wijze mogelijk is. Vicevoorzitter Barrot heeft erop aangedrongen dat de identificatie wordt 
verricht in strike overeenstemming, zowel naar de letter als naar de geest, met de richtsnoeren 
die door de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken zijn uitgevaardigd, en met de regels 
inzake gegevensbescherming. Vicevoorzitter Barrot heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd 
hem op de hoogte te houden van de conclusies en de definitieve resultaten van deze operatie. 
Op 9 januari 2009 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten gevraagd de Commissie 
verslag te doen van de voortgang en de definitieve resultaten van de identificatie die is 
verricht in de “nomadenkampen”, evenals van de beoogde maatregelen die de Italiaanse 
autoriteiten op basis daarvan denken te nemen. Het antwoord van de Italiaanse autoriteiten, 
gedateerd 26 februari 2009, wordt momenteel bestudeerd.

In verband met de omzetting van Richtlijn 2000/43/EG naar Italiaanse wetgeving heeft de 
Commissie een inbreukprocedure ingesteld tegen Italië (evenals tegen een aantal overige 
lidstaten) wegens gebrek aan juiste en volledige omzetting van de richtlijn. Bijgevolg is de 
Italiaanse wetgeving gewijzigd en verbeterd. 

De lidstaten hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor de juiste en effectieve uitvoering 
van het Gemeenschapsrecht binnen hun eigen rechtsstelsel. Als hoedster van de Verdragen 
houdt de Commissie nauw toezicht op de tenuitvoerlegging van Gemeenschapsrecht op 
nationaal niveau en schroomt zij niet de nodige maatregelen te nemen, zoals bepaald in het 
EG-Verdrag, in het geval dat lidstaten het Gemeenschapsrecht niet naleven. 

Desalniettemin geldt dat zodra de omzetting correct is geschied, het in beginsel aan de 
individuele burger is om gerechtelijke stappen te nemen, zoals voorzien in de nationale 
wetgeving, om mogelijke strafbare feiten bij de rechter aanhangig te maken. Het toezicht op 
de toepassing van de richtlijnen op de afzonderlijke zaken is in principe de taak van de 
nationale rechtsstelsels.


