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privind tratamentul discriminatoriu al populației rome din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul îi solicită Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a opri 
tratamentul discriminatoriu asupra romilor în Italia. Petiționarul contestă decizia autorităților 
italiene de a lua amprenta reprezentanților acestei comunități și consideră că înregistrarea și 
mutarea forțată a locuinței acestora se poate compara cu obiceiurile naziste din anii 1930.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Comisia are cunoștință de problemele cu care se confruntă populația romă în Italia. Comisia 
este hotărâtă să depună toate eforturile posibile în limitele competențelor sale pentru a 
ameliora situația romilor și pentru a combate discriminarea la care sunt supuși. De fapt, 
Comisia a întreprins mai multe măsuri pentru a garanta că legislația propusă de autoritățile 
italiene, precum și legislația ulterioară respectă în totalitate dreptul comunitar, inclusiv 
drepturile fundamentale.
În ceea ce privește identificarea persoanelor care locuiesc în așa-numitele tabere de nomazi, la 
data de 3 iulie și 9 iulie, Comisia a solicitat autorităților italiene informațiile corespunzătoare. 
La 1 august 2008, Comisia a primit un raport cu privire la situația din aceste tabere, inclusiv 
un raport referitor la liniile directoare emise de Ministerul italian de Interne pentru procedurile 
de identificare. De asemenea, autoritățile italiene au informat Comisia că aceste linii 
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directoare au fost adoptate cu aprobarea prealabilă a Autorității italiene pentru protecția 
datelor, iar punerea în aplicare a acestora s-a realizat cu implicarea atât a Crucii Roșii, cât și a 
UNICEF.
La 4 septembrie 2008, vicepreședintele Barrot a transmis o scrisoare autorităților italiene prin 
care lua notă de aceste informații și, în special, de faptul că liniile directoare nu autorizează 
colectarea de date cu privire la religie și origine etnică și că amprentarea se supune unor 
condiții stricte, exclusiv în scopul identificării și ca ultimă instanță, inclusiv pentru minori, 
atunci când identificarea nu este posibilă prin alte mijloace. Vicepreședintele Barrot a insistat 
ca identificarea să se realizeze cu respectarea strictă atât a literei cât și a spiritului liniilor 
directoare emise de Ministerul italian de Interne, precum și a normelor privind protecția 
datelor. Vicepreședintele Barrot a cerut autorităților italiene să-l informeze în privința 
concluziilor și a rezultatelor finale ale acestei operațiuni.

La 9 ianuarie 2009, Comisia a solicitat autorităților italiene să transmită acesteia un raport 
referitor la derularea și rezultatele finale ale procesului de identificare întreprins în „taberele 
de nomazi”, precum și la măsurile preconizate pe care autoritățile italiene intenționează să le 
adopte pe acea bază. Răspunsul autorităților italiene din 26 februarie 2009 este în prezent în 
curs de analiză.
În ceea ce privește transpunerea Directivei 2000/43/CE în legislația italiană, Comisia a inițiat 
o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Italiei (și a altor state membre) 
pentru lipsa unei transpuneri corecte și complete a acestei directive. Ca urmare, legislația 
italiană a fost modificată și îmbunătățită.

Este responsabilitatea statelor membre să garanteze punerea în aplicare corectă și eficientă a 
legislației comunitare în ordinea juridică națională. În rolul său de gardian al tratatelor, 
Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a dreptului comunitar la nivel național 
și adoptă măsurile necesare prevăzute în tratatul CE în cazul în care se constată că statele 
membre încalcă dreptul comunitar.

Cu toate acestea, din moment ce transpunerea respectivă este corectă, rămâne, în principiu, la 
latitudinea fiecărei persoane să introducă o acțiune în justiție în conformitate cu legislația 
națională și să denunțe eventuale încălcări în fața instanțelor naționale. Controlul aplicării 
directivelor într-un caz particular este, în principiu, datoria jurisdicțiilor naționale.


