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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0893/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Ioan Stan un kam pievienoti 10 paraksti, par dzīvošana nepiemērotu ēku 
Žimbolijas pilsētā (Timišas apgabalā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta vairāku etnisko romu ģimeņu dzīves apstākļus ēkā, kas ir 
ārkārtīgi nolaista un nenodrošina minimālo komfortu iedzīvotājiem: ģimenes, kurās ir pieci 
vai seši cilvēki, dzīvo kopā vienā istabā; ēkā nav sanitāro labierīcību, un tāpēc šī vieta kļuvusi 
par infekciju perēkli. Varas iestādes ir solījušas nojaukt ēku un pārvietot ģimenes uz jaunu 
ēku, taču šie solījumi nav izpildīti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija zina, ka romi bieži dzīvo mājokļos, kas ir sliktā stāvoklī, bez pienācīgas piekļuves 
komunālajiem pakalpojumiem, un tam ir negatīva ietekme uz viņu veselību un vispārējo 
integrāciju sabiedrībā.

Paziņojumā par ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 
2020. gadam1 Komisija aicināja dalībvalstis sagatavot vai pārskatīt romu integrācijas valsts 
stratēģijas un iesniegt tās Komisijai līdz 2011. gada decembra beigām.
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Stratēģijās dalībvalstīm jārisina arī jautājums par romu stāvokli attiecībā uz nodarbinātību, 
izglītību, veselības aprūpi un mājokļiem. Konkrētāk, mājokļu jomā no dalībvalstīm tiek 
gaidīts, ka tās veicinās nediskriminējošu piekļuvi mājokļiem, tostarp sociālajiem mājokļiem. 
Rīcībai attiecībā uz mājokļa vajadzībām ir jābūt daļai no integrētas pieejas, ietverot jo īpaši 
izglītības, veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un drošības, kā arī segregācijas novēršanas 
pasākumus. Tām ir aktīvi jāpiedāvā mērķtiecīgas programmas, kurās iesaistītas reģionālās un 
vietējās iestādes.

Komisija novērtēs šīs valstu stratēģijas un ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto 
progresu.

Secinājums

Ņemot vērā, ka mājokļu joma ir dalībvalstu kompetencē, Komisija šajā konkrētajā gadījumā 
nav tiesīga iejaukties, atbalstot lūgumraksta iesniedzēju.

Tomēr šīs ES programmas mērķis ir reāli uzlabot romu tautas dzīvi.


