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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0304/2009, ingediend door Ciprian Filip (Roemeense 
nationaliteit), over discriminatoire behandeling van Roemeense burgers die 
in Italië wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de anti-Roemeense uitspraken van de rechtse Italiaanse 
partijen, die worden gesteund door een deel van de Italiaanse media. Indiener keurt deze 
uitspraken af, aangezien ze in Italië woonachtige Roemenen de schuld geven van de stijging 
van de werkloosheid en criminele activiteiten, discriminatoir zijn en de Europese wetgeving 
overtreden. Indiener verzoekt het Europees Parlement onmiddellijke maatregelen te treffen 
om deze uitspraken te veroordelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener maakt bezwaar tegen de anti-Roemeense uitspraken van de rechtse Italiaanse 
partijen, die worden gesteund door een deel van de Italiaanse media. Indiener beweert dat 
dergelijke uitspraken de in Italië woonachtige Roemenen de schuld geven van de stijging van 
de werkloosheid en criminele activiteiten. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
onmiddellijke maatregelen te treffen om dergelijk gedrag te veroordelen.

De Commissie heeft bij herhaling alle uitingen van racistische aard veroordeeld en 
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verworpen, aangezien dergelijke uitingen onverenigbaar zijn met de beginselen waarop de EU 
is gebaseerd. De Commissie bestrijdt dit soort verschijnselen met alle bevoegdheden die haar 
onder het EG-Verdrag zijn toegekend. 
Op 28 november 2008 heeft de Raad het Kaderbesluit betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, 
aangenomen. Dit instrument is bedoeld om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten opzettelijke 
gedragingen zoals het aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, of een lid van 
die groep, die op basis van ras, huidskleur, afstamming, religie of godsdienst, dan wel 
nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, als strafbaar feit worden aangemerkt. 
Het zijn echter de lidstaten die moeten zorgen dat de fundamentele rechten worden 
gerespecteerd, met inbegrip van de rechten van personen die tot een minderheid behoren. Dit 
ligt buiten de bevoegdheid van de Europese Unie. Het zijn ook de lidstaten die moeten zorgen 
dat racisme en vreemdelingenhaat worden bestreden door middel van uitvoering van hun 
internationale verplichtingen en hun nationale wetgeving.


