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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1351/2009, którą złożył Peter Hudson (Wielka Brytania), w sprawie 
dyskryminującego traktowania ludności romskiej we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o poczynienie niezbędnych 
kroków w celu położenia kresu dyskryminującemu traktowaniu ludności romskiej we 
Włoszech. Składający petycję sprzeciwia się decyzji władz włoskich o pobieraniu odcisków 
palców od przedstawicieli tej wspólnoty i uważa, że ich rejestrowanie i przymusowe 
przesiedlanie można porównać z nazistowskimi praktykami z lat trzydziestych XX wieku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Komisja jest świadoma problemów, jakie ludność romska napotyka we Włoszech. Komisja 
jest zdecydowana zrobić wszystko, co jest możliwe w zakresie jej uprawnień, aby poprawić 
sytuację tej ludności i zwalczać dyskryminację, z jaką ma ona do czynienia. Obecnie Komisja 
podjęła szereg działań, aby dopilnować, by ustawodawstwo przedkładane przez władze 
włoskie, jak również przyszłe prawodawstwo, było w pełni zgodne z prawem wspólnotowym,
w tym z prawami podstawowymi. 

Jeśli chodzi o ustalanie tożsamości osób mieszkających w tak zwanych obozach nomadów,
w dniach 3 lipca i 9 lipca 2008 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich z wnioskiem
o przekazanie właściwych informacji. W dniu 1 sierpnia 2008 r. Komisja otrzymała 
sprawozdanie w sprawie sytuacji w tych obozach, w tym raport dotyczący wytycznych
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w sprawie procedury ustalania tożsamości wydanych przez włoskiego ministra spraw 
wewnętrznych. Władze włoskie poinformowały też Komisję, że wytyczne te przyjęto po 
uprzednim uzyskaniu zgody włoskiego Urzędu ds. Ochrony Danych, a w ich wdrażanie 
zaangażował się zarówno Czerwony Krzyż, jak i UNICEF.

W dniu 4 września 2008 r. wiceprzewodniczący Jacques Barrot przesłał do władz włoskich
pismo, w którym odnotował te informacje, a w szczególności to, że w wytycznych nie 
zezwala się na zbieranie danych na temat pochodzenia etnicznego czy wyznania, a pobieranie 
odcisków palców może mieć miejsce pod ściśle określonymi warunkami, tylko w celu 
ustalenia tożsamości i jako środek ostateczny, w tym w odniesieniu do nieletnich, kiedy nie 
jest to możliwe przy użyciu innych metod. Wiceprzewodniczący Jacques Barrot nalegał, by
ustalanie tożsamości przebiegało z pełnym przestrzeganiem zarówno litery, jak i ducha 
wytycznych wydanych przez włoskiego ministra spraw wewnętrznych, a także przepisów
w sprawie ochrony danych. Wiceprzewodniczący Jacques Barrot zwrócił się do władz 
włoskich o poinformowanie go o wnioskach i ostatecznych wynikach przedmiotowej operacji. 

W dniu 9 stycznia 2009 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich o przesłanie jej 
sprawozdania dotyczącego toku i ostatecznych wyników procesu ustalania tożsamości 
prowadzonego w „obozach nomadów”, jak również środków, jakie władze włoskie planują 
przyjąć na tej podstawie. Obecnie analizowana jest odpowiedź władz włoskich z dnia
26 lutego 2009 r.
Jeżeli chodzi o przeniesienie dyrektywy 2000/43/WE na grunt prawa włoskiego, Komisja 
wszczęła przeciwko Włochom (i innym państwom członkowskim) postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem poprawnej
i kompletnej transpozycji rzeczonego aktu prawnego. W efekcie prawo włoskie zostało 
zmienione i poprawione. 

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie poprawnego i skutecznego 
wprowadzania prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego. Jako strażnik 
traktatów Komisja ściśle monitoruje wdrażanie prawa wspólnotowego na szczeblu krajowym
i podejmuje niezbędne środki przewidziane w traktacie WE, jeśli stwierdzi, że państwa 
członkowskie naruszyły prawodawstwo wspólnotowe. 

Jeśli jednak transpozycja jest poprawna, to właściwie do osób indywidualnych należy 
inicjowanie postępowań przewidzianych w prawie krajowym i kwestionowanie ewentualnych 
naruszeń przed sądami krajowymi. Kontrola stosowania dyrektyw w poszczególnych 
przypadkach jest z zasady zadaniem krajowych władz sądowniczych.


