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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0893/2011 af Ioan Stan, rumænsk statsborger, og 10 
medunderskrivere, om en bygning, der ikke er egnet til beboelse i byen Jimbolia 
(Timiș amt)

1. Sammendrag

Andrageren beskriver boligforholdene for nogle romafamilier i en bygning i fremskredet 
forfald, der ikke byder beboerne forhold med blot minimal komfort: Familier på fem eller 
seks bor sammen i et enkelt rum, og bygningen har ingen sanitære installationer, hvilket har 
medført, at området er blevet til et arnested for infektion. Myndighederne har lovet at rive 
bygningen ned og flytte familierne til en ny bygning, men disse løfter er ikke blevet holdt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Kommissionen er bekendt med, at romaer ofte har dårlige boligforhold og utilstrækkelig 
adgang til offentlige forsyningsselskaber, hvilket har en negativ indvirkning på deres helbred 
og generelle integration i samfundet.

I sin meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem 
til 20201 opfordrer Kommissionen medlemslandene til at forberede eller revidere deres 
nationale strategier for romaernes integration og til at fremlægge dem for Kommissionen 
inden udgangen af december 2011.
                                               
1 KOM(2011)0173.



PE483.596v01-00 2/2 CM\892916DA.doc

DA

Som en del af deres strategier skal medlemslandene tage fat på romaernes situation med 
hensyn til beskæftigelse, uddannelse, sundhed og bolig. Mere specifikt forventes 
medlemslandene, hvad angår boligforhold, at fremme en ikkediskriminerende adgang til 
boliger, herunder sociale boliger. Boligforanstaltninger bør indgå i en integreret løsning, som 
især omfatter uddannelse, sundhed, sociale anliggender, beskæftigelse og sikkerhed og 
foranstaltninger til at bekæmpe segregering. De bør aktivt gribe ind med målrettede 
programmer, som inddrager regionale og lokale myndigheder. 

Kommissionen vil vurdere disse nationale strategier og orientere Europa-Parlamentet og 
Rådet om fremskridtene.

Konklusion

Eftersom boligområdet henhører under medlemslandenes kompetence, er Kommissionen ikke 
i stand til at gribe ind i denne specifikke sag til fordel for andrageren.

Formålet med EU-rammen er dog at gøre en mærkbar forskel i romaernes liv generelt.


