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Komisja Petycji

1.09.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0304/2009, którą złożył Ciprian Filip (Rumunia) w sprawie 
dyskryminującego traktowania obywateli rumuńskich mieszkających 
we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w związku z antyrumuńskim wystąpieniem włoskich partii 
prawicowych popartym przez część włoskich mediów. Twierdzi on, że takie przemowy, 
w których mieszkających we Włoszech Rumunów obwinia się o wzrost bezrobocia 
i działalność przestępczą, są dyskryminujące i naruszają prawodawstwo europejskie. 
Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej o natychmiastowe podjęcie działań w celu 
potępienia takiego postępowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję protestuje w związku z antyrumuńskim wystąpieniem włoskich partii 
prawicowych popartym przez część włoskich mediów. Informuje, że w tego typu deklaracjach
obwinia się mieszkających we Włoszech Rumunów o niedawny wzrost bezrobocia 
i działalności przestępczej. Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej 
o natychmiastowe podjęcie działań w celu potępienia takiego postępowania.

Komisja wielokrotnie potępiała i odrzucała wszelkie przejawy rasizmu, gdyż zjawiska te są 
niezgodne z zasadami, na których opiera się UE. Komisja walczy z tymi zjawiskami, 
korzystając ze wszelkich uprawnień powierzonych jej na mocy traktatu.
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W dniu 28 listopada 2008 r. Rada przyjęła decyzję ramową w sprawie zwalczania pewnych 
form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Celem tego aktu
jest zagwarantowanie, aby we wszystkich państwach członkowskich czyny popełniane 
umyślnie, takie jak nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie 
osób, którą definiuje się na podstawie rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii, 
albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, były 
uznawane za przestępstwa karne.

Wykraczając poza zakres kompetencji Unii Europejskiej – państwa członkowskie muszą 
zagwarantować skuteczne przestrzeganie praw podstawowych, w tym praw osób należących 
do mniejszości. Państwa członkowskie muszą zagwarantować również zwalczanie rasizmu 
i ksenofobii poprzez wykonywanie swych międzynarodowych zobowiązań oraz krajowego 
ustawodawstwa.


