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Tema: Peticija Nr. 0893/2011 dėl gyventi netinkančio pastato Timišo apskrities 
Žimbolijos mieste, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ioan Stan, su 10 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo kai kurių etninių romų šeimų gyvenimo sąlygas pastate, kuris yra 
avarinės būklės ir kuriame nėra gyventojams būtinų patogumų: penkių ar šešių asmenų šeimų 
nariai gyvena viename kambaryje, pastate nėra sanitarijos įrenginių ir dėl to pastato teritorija 
tapo infekcijos židiniu. Valdžios institucijos pažadėjo nugriauti pastatą ir apgyvendinti šeimas 
naujame pastate, bet šių pažadų neištesėjo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Komisija žino, kad romai dažnai susiduria su prastomis gyvenimo sąlygomis ir neturi 
pakankamai galimybių naudotis komunalinėmis paslaugomis, o tai daro neigiamą poveikį jų 
sveikatai ir apskritai integracijai visuomenėje.

Komunikate „ES romų integracijos nacionalinių strategijų planas iki 2020 m.“1 Komisija 
paragino valstybes nares parengti arba persvarstyti savo nacionalines romų integracijos 
strategijas ir iki 2011 m. gruodžio mėn. pabaigos pateikti jas Komisijai.

Rengdamos savo nacionalines strategijas valstybės narės turėtų nagrinėti romų padėtį 

                                               
1 COM(2011) 173.
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atsižvelgdamos į užimtumą, švietimą, sveikatos apsaugą ir būstą. Konkrečiau tikimasi, kad 
būsto klausimais valstybės narės didins romų galimybę nediskriminuojamiems gauti būstą, 
įskaitant socialinį būstą. Veiksmai būsto srityje turi būti vykdomi pagal integruotą metodą, 
visų pirma apimantį švietimą, sveikatą, socialinius reikalus, užimtumą ir saugumą, taip pat 
segregacijos naikinimo priemones. Jos turėtų aktyviai prisidėti tikslinėmis programomis, 
kuriose dalyvautų regioninės ir vietos valdžios institucijos. 

Komisija įvertins šias nacionalines strategijas ir informuos Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
pažangą.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad būsto klausimai priskiriami valstybių narių kompetencijai, Komisija 
šiuos konkrečiu atveju negali imtis peticijos pateikėjui naudingų veiksmų.

Vis dėlto šiuo ES planu apskritai siekiama akivaizdžiai pakeisti romų gyvenimą.“


