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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0893/2011, ingediend door Ioan Stan (Roemeense nationaliteit), met 
10 handtekeningen, over een vervuild gebouw in de stad Jimbolia (provincie Timiș

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de levensomstandigheden van een Roma-familie in een gebouw dat in zeer 
slechte staat verkeert en de bewoners zelfs niet meer een minimaal wooncomfort biedt: in een 
enkele kamer woont een familie van 5 of 6 personen. Het gebouw heeft geen sanitaire 
voorzieningen, waardoor het een infectiehaard wordt. De autoriteiten hebben beloofd het 
bewuste gebouw af te breken en de familie in een nieuw gebouw onder te brengen, maar de 
beloften zijn niet waargemaakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

De Commissie is zich ervan bewust dat de Roma vaak in slechte omstandigheden wonen en 
onvoldoende toegang hebben tot openbare voorzieningen, wat een negatieve invloed heeft op 
hun gezondheid en hun algemene integratie in de maatschappij.

In haar mededeling over het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma 
tot 20201, riep de Commissie de lidstaten op om hun nationale strategieën voor integratie van de 
Roma voor eind december 2011 vast te stellen en voor te leggen aan de Commissie.

Als onderdeel van hun strategie zouden lidstaten de situatie van de Roma moeten aanpakken op 
het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Wat de huisvesting 
betreft, wordt meer specifiek van de lidstaten verwacht dat ze de niet-discriminerende toegang 
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tot huisvesting, waaronder sociale huisvesting, bevorderen. De huisvestingsmaatregelen moeten 
deel uitmaken van een geïntegreerde benadering, die met name ook maatregelen omvat inzake 
onderwijs, gezondheid, sociale aangelegenheden, werkgelegenheid, veiligheid en desegregatie. 
Zij moeten actief optreden door middel van gerichte programma’s waarbij de regionale en 
plaatselijke autoriteiten worden betrokken. 

De Commissie zal deze nationale strategieën beoordelen en over de vorderingen verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Conclusie

Aangezien huisvesting onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, is de Commissie niet in staat 
in dit specifieke geval op te treden ten gunste van indiener.

Het EU-kader heeft evenwel tot doel een wezenlijk verschil te maken in het leven van de Roma 
in het algemeen.


