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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0893/2011, którą złożył Ioan Stan (Rumunia) z 10 podpisami, 
w sprawie nienadającego się do mieszkania w nim budynku w mieście 
Jimbolia (okręg Timiş)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje warunki, w których mieszkają pewne rodziny romskie, w budynku 
popadającym w ruinę, gdzie nie mają one zapewnionych minimalnych warunków 
mieszkalnych: rodziny składające się z pięciu lub sześciu osób zamieszkują tam pojedyncze 
pokoje, brakuje też zaplecza sanitarnego, co prowadzi do rozprzestrzeniania się zarazków. 
Władze obiecały rozbiórkę budynku i zapewnienie rodzinom innego lokalu, jednak obietnic 
tych nie dotrzymały.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że Romowie często mieszkają w ciężkich warunkach 
mieszkaniowych z niewystarczającym dostępem do infrastruktury publicznej, co z kolei ma 
negatywny wpływ na ich zdrowie i ogólną integrację w społeczeństwie.

W komunikacie w sprawie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów 
do 2020 r.1 Komisja prosi państwa członkowskie o opracowanie lub ocenę swoich krajowych 
strategii integracji Romów oraz przedstawienie ich Komisji przed końcem grudnia 2011 r.
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W ramach swoich strategii państwa członkowskie powinny zająć się sytuacją Romów pod 
względem dostępu do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań. W szczególności 
w obszarze mieszkalnictwa państwa członkowskie powinny promować niedyskryminujący 
dostęp do mieszkań, w tym do mieszkalnictwa socjalnego. Działania w zakresie 
mieszkalnictwa muszą być częścią zintegrowanego podejścia, obejmującego w szczególności 
edukację, opiekę zdrowotną, sprawy społeczne, zatrudnienie i bezpieczeństwo, a także środki 
przeciwdziałania segregacji. Powinny one podejmować aktywne działania przy użyciu 
ukierunkowanych programów z udziałem organów regionalnych i lokalnych. 

Komisja dokona oceny krajowych strategii i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat postępów.

Wniosek

Uwzględniając to, iż kwestie mieszkalnictwa leżą w gestii państw członkowskich, Komisja 
nie może interweniować w tym konkretnym przypadku na korzyść składającego petycję.

Jednakże unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów mają na celu 
wprowadzenie wymiernej różnicy w życiu społeczności romskiej.


