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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0893/2011 imressqa minn Ioan Stan, ta’ ċittadinanza Rumena, 
b’10 firem, dwar binja mhux abitabbli fil-belt ta’ Jimbolia (il-kontea ta’ 
Timiş)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi l-kundizzjonijiet ta’ għajxien ta’ xi familji etniċi Roma f’binja li 
tinsab fi stat avvanzat ta’ rovina u ma tipprovdix imqar l-iċken kundizzjonijiet ta’ kumdità lil 
min joqgħod fiha: familji magħmula minn ħames jew sitt persuni jgħixu flimkien f’kamra 
waħda; il-binja ma fihiex faċilitajiet sanitarji, u dan wassal biex iż-żona saret ċentru ta’ 
infezzjoni. L-awtoritajiet wiegħdu li jwaqqgħu l-binja u jittrasferixxu lill-familji f’binja ġdida, 
imma dawn il-wegħdiet ma nżammewx.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-Kummissjoni hija konxja li r-Roma spiss jaffaċċaw kundizzjonijiet ħżiena ta’ djar u aċċess 
inadegwat għal servizzi pubbliċi, li jħallu impatt negattiv fuq saħħithom u fuq l-integrazzjoni 
sħiħa tagħhom fis-soċjetà.

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar il-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-
Integrazzjoni tar-Roma sal-20201, il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri jippreparaw jew 
jirrevedu l-istrateġiji nazzjonali tagħhom għall-integrazzjoni tar-Roma u jippreżentawhom 
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lill-Kummissjoni sal-aħħar ta' Diċembru 2011.

Bħala parti mill-istrateġiji tagħhom, l-Istati Membri għandhom jindirizzaw is-sitwazzjoni tar-
Roma f’dak li għandu x’jaqsam l-impjieg, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u d-djar. B’mod 
aktar speċifiku, fil-qasam tad-djar, l-Istati Membri mistennija jippromwovu aċċess mhux 
diskriminatorju għad-djar, inklużi d-djar soċjali. L-azzjoni fuq id-djar trid tkun parti minn 
approċċ integrat, li jinkludi b’mod partikolari, miżuri marbuta mal-edukazzjoni, is-saħħa, l-
affarijiet soċjali, l-impjieg u s-sigurtà u miżuri għat-tneħħija tad-desegregazzjoni.  Huma 
għandhom jintervjenu b’mod attiv bi programmi mmirati li jinvolvu l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali. 

Il-Kummissjoni se tivvaluta dawn l-istrateġiji nazzjonali u se tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress.

Konklużjoni

Ladarba l-qasam tad-djar jaqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li tintervjeni f’dan il-każ partikolari favur il-petizzjonant.

Madanakollu, il-Qafas tal-UE jipprova jagħmel differenza tanġibbli fil-ħajja tar-Roma b’mod 
ġenerali.


