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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. <NPET>0304/2009 dėl diskriminacinio požiūrio į Rumunijos 
piliečius, gyvenančius Italijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ciprian 
Filip

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš dešiniųjų Italijos partijų pasakytą kalbą, kuria smerkiami 
Rumunijos piliečiai ir kuriai pritarė dalis Italijos žiniasklaidos. Peticijos pateikėjas vadina šią 
kalbą, kuria dėl išaugusio nedarbo ir nusikalstamumo kaltinami Italijoje gyvenantys 
Rumunijos piliečiai, diskriminacine ir mano, kad ji pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktus. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungą nedelsiant imtis priemonių ir ją pasmerkti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas protestuoja prieš dešiniųjų Italijos partijų pasakytą kalbą, kuria 
smerkiami Rumunijos piliečiai ir kuriai pritarė dalis Italijos žiniasklaidos. Peticijos pateikėjas 
skundžiasi, kad šiais pareiškimais Rumunijos piliečiai, gyvenantys Italijoje, kaltinami dėl šiuo 
metu išaugusio nedarbo ir nusikalstamumo. Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungą 
nedelsiant taikyti priemones, kuriomis šis elgesys būtų pasmerktas.

Komisija ne kartą pasmerkė ir atmetė bet kokias rasizmo apraiškas, nes šie reiškiniai yra 
nesuderinami su principais, kuriais grindžiama ES. Komisija kovoja su šiais reiškiniais, 
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naudodama visas galias, kurios jai numatytos pagal Sutartį.
2008 m. lapkričio 28 d. Taryba priėmė Pamatinį sprendimą dėl kovos su tam tikromis rasizmo 
ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis. Šia priemone 
siekiama užtikrinti, kad tokios tyčinės veikos, kaip antai smurto ar neapykantos, nukreiptos 
prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją ar įsitikinimus, kilmę ar 
tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymas visose valstybėse 
narėse būtų laikomi baudžiamosios teisės nusikaltimais.
Be Europos Sąjungos kompetencijos, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų veiksmingai 
užtikrinamas pagrindinių teisių, tarp jų ir asmenų, priklausančių mažumoms, teisių 
laikymasis. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad būtų kovojama su rasizmu ir 
ksenofobija, įgyvendindamos savo tarptautinius įsipareigojimus ir vidaus teisės aktus.“


