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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0893/2011, внесена от Ioan Stan, с румънско гражданство, 
подкрепена от 10 подписа, относно сграда, която не е подходяща за живеене, 
в град Jimbolia (окръг Timiș)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва условията на живот на няколко етнически ромски 
семейства в сграда, която е в изключително лошо състояние и не предоставя 
минимални удобства на жителите: пет- или шестчленни семейства живеят заедно в една 
стая; сградата няма санитарни помещения, което е превърнало района в огнище на 
инфекция. Органите са обещали да разрушат тази сграда и да преместят семействата в 
нова сграда, но тези обещания не са спазени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Комисията е наясно, че ромите често са изправени пред лоши жилищни условия и 
неподходящ достъп до обществени комунално-битови услуги, което оказва 
неблагоприятно въздействие върху тяхното здраве и върху цялостната им интеграция в 
обществото.

В своето съобщение относно Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на 
ромите до 2020 г.1, Комисията призова държавите членки да изготвят или преработят 
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своите национални стратегии за интегриране на ромите и да ги представят на 
Комисията до края на декември 2011 г.

Като част от своите стратегии държавите членки следва да разгледат положението на 
ромите по отношение на заетост, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. 
По-конкретно в областта на жилищното настаняване от държавите членки се очаква да 
насърчат недискриминиращия достъп до жилищно настаняване, включително социални 
жилища. Действията, предприети за осигуряване на жилище, следва да бъдат част от 
цялостен поход, който обхваща по-специално образование, здравеопазване, социални 
въпроси, трудова заетост и сигурност, както и мерки за премахване на сегрегацията. 
Държавите членки следва да предприемат активни действия чрез целенасочени 
програми, в които участват регионалните и местните органи. 

Комисията ще оцени тези национални стратегии и ще докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно напредъка.

Заключение

Като се има предвид, че сферата на жилищното настаняване принадлежи към 
компетентността на държавите членки, Комисията не е в състояние да се намеси в този 
конкретен случай в полза на вносителя на петицията.

Рамката на ЕС обаче се стреми да постигне осезаема разлика в живота на ромското 
население като цяло.


