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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ioan Stan román állampolgár által benyújtott 0893/2011. számú, 10 aláírást 
tartalmazó petíció a Temes megyei Jimbolia város egyik egészségtelen 
ingatlanáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója részletesen ismerteti egy meglehetősen romos állapotban lévő 
ingatlanban élő, roma származású családok életkörülményeit, amit a minimális komfort 
hiánya jellemez : 5 vagy 6 tagú családok egyetlen szobában laknak; az ingatlanban ezenkívül 
nincsenek meg a szükséges higiéniás feltételek, aminek következtében a környék fertőzési 
góccá válik. A hatóságok ígéretet tettek az érintett ingatlan lebontására, és a családoknak egy 
új ingatlanba történő áthelyezésére, azonban az ígéreteket nem váltották valóra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a romák gyakran rossz lakhatási körülményekkel és a 
közüzemi szolgáltatások nem megfelelő elérhetőségével szembesülnek, ami kedvezőtlenül hat 
egészségükre és összességében a társadalomba való beilleszkedésükre.

„A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című közleményében1 a 
                                               
1 COM(2011)173
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Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy készítsék el vagy vizsgálják felül a romák 
integrációját célzó nemzeti stratégiájukat, és azt 2011. december végéig nyújtsák be a 
Bizottságnak.

Stratégiájuk részeként a tagállamoknak a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügyi ellátás és 
a lakhatás szempontjából kell foglalkozniuk a romák helyzetével. Konkrétabban szólva, a 
lakhatás területén a tagállamoktól elvárják a lakásokhoz való megkülönböztetéstől mentes 
hozzáférés előmozdítását, a szociális lakásokat is ideértve. A lakhatási fellépéseknek egy 
integrált megközelítés részét kell képezniük, amely magában foglalja különösen az oktatás, az 
egészségügy, a szociális ügyek, a foglalkoztatás, a biztonság és a szegregáció megszüntetése 
terén hozott intézkedéseket. Célzott programok keretében aktív fellépésre van szükség a 
regionális és helyi hatóságok bevonásával. 

A Bizottság a későbbiekben értékeli a szóban forgó nemzeti stratégiákat, majd pedig 
beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elért haladásról.

Következtetés

Tekintve, hogy a lakhatás területe tagállami hatáskörbe tartozik, a Bizottságnak nincs 
lehetősége arra, hogy ebben a konkrét esetben a petíció benyújtójának érdekében 
közbenjárjon.

Az uniós keretrendszer azonban arra törekszik, hogy általában véve kézzelfogható változást 
hozzon a romák életében.


