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Suġġett: Petizzjoni 0304/2009, imressqa minn Ciprian Filip, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar trattament diskriminatorju kontra ċ-ċittadini Rumeni li 
joqogħdu l-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-diskors kontra r-Rumeni min-naħa tal-partiti Taljani tal-
lemin, appoġġjati minn sezzjoni tal-midja Taljana. Il-petizzjonant jikkundanna dan id-diskors, 
li jwaħħal fiċ-ċittadini Rumeni li joqogħdu l-Italja għaż-żieda fil-qgħad u fl-attività kriminali, 
u jgħid li huwa diksriminatorju u jikser il-liġi Ewropea. Il-petizzjonant jitlob lill-Unjoni 
Ewropea biex minnufih tieħu miżuri biex tikkundannah.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-diskors li jsir kontra r-Rumeni min-naħa tal-partiti Taljani 
tal-lemin, appoġġjati minn xi midja Taljana. Il-petizzjonant jilmenta li tali dikjarazzjonijiet 
jagħtu t-tort liċ-ċittadini Rumeni li joqogħdu l-Italja għaż-żieda riċenti fil-qgħad u fl-attività 
kriminali. Il-petizzjonant jitlob lill-Unjoni Ewropea sabiex tadotta miżuri immedjati biex 
tikkundanna dan l-aġir.

Il-Kummissjoni kkundannat u rrifjutat ripetutament il-manifestazzjonijiet kollha tar-razziżmu, 
minħabba li dawn il-fenomini huma inkumpatibbli mal-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-UE. 
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Il-Kummissjoni tiġġieled kontra dawn il-fenomini bil-poteri kollha konferiti lilha mit-Trattat. 
Fit-28 ta’ Novembru 2008 il-Kunsill adotta Deċiżjoni-Qafas dwar il-ġlieda kontra ċerti forom 
u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali. Dan l-instrument 
għandu l-għan li jiżgura li fl-Istati Membri kollha imġiba intenzjonali bħal tixwix għal 
vjolenza jew mibgħeda lejn grupp ta’ persuni, jew persuna li tappartieni fi grupp definit fuq il-
bażi ta’ razza, kulur, dixxendenza, reliġjon jew twemmin, ċittadinanza jew oriġini etnika tiġi 
kkunsidrata bħala reat kriminali. 
Lil hinn mill-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
drittijiet fundamentali huma rispettati b’mod effettiv, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li 
jappartienu għal minoranzi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li r-razziżmu u l-
ksenofobija jkunu miġġielda, permezz tal-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali 
tagħhom u tal-leġiżlazzjoni interna tagħhom.


