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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ciprian Filip, román állampolgár által benyújtott 0304/2009. számú petíció 
az Olaszországban lakóhellyel rendelkező román állampolgárokkal 
szembeni megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az olasz jobboldali pártok románellenes felszólalásai ellen, 
amelyek az olasz média egy részének támogatását is élvezik. A petíció benyújtója elítéli az 
ilyen típusú megnyilvánulásokat – amelyek az Olaszországban élő román állampolgárokat 
hibáztatják a megnövekedett munkanélküliségért és bűnözésért –, és úgy véli, hogy azok 
megkülönböztető jellegűek, valamint sértik az uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója 
felkéri az Európai Uniót, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket e megnyilvánulások 
elmarasztalására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója tiltakozik az olasz jobboldali pártok románellenes felszólalásai ellen, 
amelyek az olasz média egy részének támogatását is élvezik. A petíció benyújtója kifogásolja, 
hogy az ilyen típusú megnyilvánulások az Olaszországban élő román állampolgárokat 
hibáztatják a megnövekedett munkanélküliségért és bűnözésért. A petíció benyújtója kéri az 
Európai Uniót, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket e magatartás elmarasztalására.
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A Bizottság több ízben elmarasztalta és elutasította a rasszizmus minden megnyilvánulását, ez 
a jelenség ugyanis összeegyeztethetetlen az EU alapját képező elvekkel. A Bizottság a 
Szerződés által rá ruházott teljes hatáskörét felhasználja e jelenség elleni küzdelem során. 
2008. november 28-án a Tanács elfogadta a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és 
megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló kerethatározatot. 
E jogi eszköz célja annak biztosítása, hogy minden tagállamban bűncselekményként tartsák 
számon az erőszakra vagy gyűlöletre uszítást faji, bőrszín szerinti, származás szerinti, vallási 
vagy világnézeti, nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek 
csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. 
Az Európai Unió hatáskörén kívül a tagállamoknak kell gondoskodniuk az alapvető jogok, 
ezen belül a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak hatékony tiszteletben tartásáról. A 
tagállamoknak továbbá nemzetközi kötelezettségeik és nemzeti jogszabályaik végrehajtása 
révén is fel kell venniük a harcot a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen.


