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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1226/2007, внесена от г-н Juan de Dios Ramirez Heredia, с испанско 
гражданство, от името на Union Romani, относно несъвместимостта на 
италианския указ за екстрадиране на граждани с ромска принадлежност, 
идващи от Румъния, с Директива 2004/38

Петиция 0702/2008, внесена от Juan de Dios Ramirez Heredia, с испанско гражданство, 
от името на Union Romani, относно евентуални расистки действия, 
извършени срещу представителите на ромската общност в Понтичели 
(Неапол)

1. Резюме на петиция 1226/2007

Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да вземе 
необходимите мерки за възпрепятстване на указа на италианското правителство 
относно незабавното екстрадиране на граждани с ромски произход, идващи от 
Румъния. Вносителят на петицията счита, че тази мярка нарушава Директива 2004/38 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите членки. Вносителят на 
петицията твърди, че ромите са най-доброто отражение на концепцията за европейско 
гражданство, тъй като са разпръснати на цялата територия на ЕС, но се идентифицират 
с държавите, в които са се родили. Вносителят на петицията остро критикува 
тълкуването на Директива 2004/38 от страна на Франко Фратини, член на Европейската 
комисия, който заяви, че всички граждани на ЕС, които не могат да представят 
доказателство в приемащите държави членки, биха могли да бъдат върнати в държавата 
членка по произход.

Резюме на петиция 0702/2008
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Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да предприеме 
разследване на инцидентите, случили се през май 2008 г. в Понтичели (Неапол), когато 
представители на ромската общност, основно румънски граждани, са станали прицел на 
расистки и ксенофобски действия, извършени от италиански граждани. Според 
вносителя няколко ромски лагера са били подпалени, като са били причинени сериозни 
щети. Вносителят остро критикува имиграционната политика на италианското 
правителство, която по негово мнение насърчава подобни действия в нарушение на 
европейското и международното законодателство в тази област.

2. Допустимост

Петиция 1226/2007 е обявена за допустима на 18 април 2008 г., а петиция 0702/2008 е 
обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.

3. Отговор от Комисията

По петиция 1226/2007, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията е председател на испанската организация „Union Romani”. С 
писмо от 6 ноември 2007 г. той се обръща към председателя на Европейския парламент 
с молба да бъдат предприети необходимите инициативи за отмяна на указа, приет от 
италианското правителство на 1 ноември 2007 г. относно незабавното експулсиране на 
румънски граждани с ромска принадлежност. Вносителят на петицията припомня, че 
основните цели на Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки, е да улесни упражняването на това право за гражданите на Съюза, 
да опрости административните изисквания, да разшири правата на членовете на 
семействата и да ограничи възможността държавите членки да отказват или да 
прекратяват правото на пребиваване. Той твърди, че ромите са най-доброто отражение 
на концепцията за европейско гражданство, тъй като са разпръснати на цялата 
територия на ЕС и считат себе си както за европейски граждани, така и за граждани на 
държавата, в която са се родили. Той остро критикува тълкуването на Директива 
2004/38 от страна на Франко Фратини, бивш член на Европейската комисия, който е 
заявил, че всички граждани на ЕС, които не могат да представят доказателство за 
местожителството си в приемащата държава членка, следва да бъдат изпратени обратно 
в държавата си на произход.

Коментари на Комисията

На същата дата вносителят на петицията е адресирал същото писмо и до председателя 
на Европейската комисия, г-н Барозу. Г-н Барозу е отговорил на 20 декември 2007 г.  
Той отбелязва, че Комисията неколкократно е изразявала своята позиция по отношение 
на съдържанието и обхвата на Директива 2004/38/ЕО във връзка с приемането на новия 
указ и експулсирането на граждани на Съюза от територията на Италия, както и 
дълбоката си загриженост във връзка с придружаващите този акт демонстрации на 
расизъм и ксенофобия.
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Председателят Барозу посочи също, че Комисията винаги е поддържала следното 
становище:

 Директива 2004/38/ЕО позволява експулсирането на граждани на Съюза по 
причини, свързани с обществената политика или обществената сигурност, 
само когато това се дължи на личното поведение на съответното лице, което
трябва да представлява действителна, настояща и достатъчно сериозна 
заплаха за някой от основните интереси на обществото.

 Решенията за експулсиране трябва да бъдат приемани в съгласие с 
процедурните и значителните гаранции, предвидени от Директива 
2004/38/ЕО. Тази директива позволява експулсирането на граждани на 
Съюза, които не са наети или самонаети лица, ако те очевидно не разполагат 
с достатъчно средства, за да не бъдат в тежест на системата за социално 
подпомагане на приемащата държава членка, и ако не разполагат с пълна 
здравна застраховка.

 Дори ако указът е влязъл в сила незабавно и е бил приложен за експулсиране 
на граждани на Съюза, ако тези граждани считат, че решението за 
експулсиране не е зачело гаранциите, указани в Директивата, те могат да 
подадат жалба до националните италиански съдилища, които са задължени 
да се въздържат от прилагане на национални разпоредби, които 
противоречат на правото на Общността. В случай на съмнение относно 
тълкуването на законовите разпоредби на правото на Общността, тези 
съдилища могат или, ако не съществуват правни лостове срещу решението 
на тези съдилища в рамките на националното право, са длъжни да отнесат 
случая до Съда на Европейския съюз.

Председателят на Комисията подчертава също така, че макар и концепциите за 
обществената политика и обществената сигурност да се определят от държавите 
членки, приложението на тези концепции е обект на строг контрол от страна на 
институциите на Общността и този контрол се извършва в контекста на основните 
права, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
По отношение на съгласуваността на указа от 1 ноември 2007 г. с директивата, в 
отговора на председателя Барозу е посочено, че тъй като се очаква този текст да бъде 
потвърден от италианския парламент в срок от шестдесет дни, позицията на г-н Барозу 
ще зависи от окончателния вариант на текста.

Председателят Барозу отново споменава, че Комисията многократно е порицавала 
всички демонстрации на расизъм и ксенофобия, и потвърждава ангажимента си към 
подобряване на положението на ромите в ЕС.

Последващи изменения в италианското законодателство

Италианският указ от 1 ноември 2007 г., за който се отнася петицията, изменя 
законодателен указ № 30 от 6 февруари 2007 г., който транспонира Директива 
2004/38/EО. Указът не е преобразуван в закон от италианския парламент в рамките на 
шестдесетдневния срок, предвиден в съответната процедура. Текстът е заменен от 
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втори указ, приет на 29 декември 2007 г. Този указ също не е преобразуван в закон и е 
бил заменен от трети текст, указ № 32, приет на 28 февруари 2008 г. Наскоро приетият 
„пакет за сигурност” от 21 май 2008 г. включва нов указ, който още веднъж изменя 
италианския указ, прилагащ директивата. В момента новият текст се разглежда от 
Комисията.

Заключение

Комисията следи внимателно измененията в италианското законодателство, прилагащо 
директивата.

По петиция 0702/2008, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят на петицията, испански гражданин, е внесъл оплакване относно сериозните 
нарушения на правата на ромите и сериозните ксенофобски действия, за които се 
твърди, че са извършени спрямо тях в Италия. По-специално, той съобщава за 
нападенията в Понтичели, по време на които няколко ромски къщи са били подпалени, 
както и за поведението на италианското правителство, което, освен че не порицава тези 
действия, е предприело много сурова политика спрямо имигрантите. Вносителят 
отправя искане към Парламента да предприеме разследване на причините за това 
нападение, както и да отправи предупреждение към италианското правителство за 
задължението му да спазва изцяло приложимото право на Общността.

Коментари на Комисията относно петицията
Относно нападенията, извършени в Понтичели:
Комисията проследи чрез медиите съобщенията за нападенията, извършени в 
Понтичели през май 2008 г. Агенцията на ЕС за основните права публикува доклад за 
инцидента, както и за други предполагаеми инциденти на агресия срещу роми.
Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че събитията в 
Понтичели не са свързани с правото на Общността.
Относно съответствието на т. нар. „Италиански пакет за сигурност” с правото на 
Общността:
Вносителят повдига въпроса за съответствието на специфични аспекти от т. нар. 
„Италиански пакет за сигурност“ с Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани 
на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки.1

- Съответствие на проекта на законодателен акт за транспонирането на Директива 
2004/38
Относно проекта на законодателен акт за изменение на Указ 30/2007, който 
транспонира в италианското право Директива 2004/38/ЕО, Комисията посочва, че 
италианските органи са се отказали от прилагането му след забележките на Комисията.
- Съответствие на Указ 92/08 (автоматично експулсиране и механизъм за 
утежняващи обстоятелства)
                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно 
на територията на държавите членки
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Относно Указ 92/08 относно спешните мерки в областта на обществената сигурност, 
превърнат в закон на 24 юли миналата година, Комисията вече изрази пред 
италианските органи сериозна загриженост във връзка с неговото съдържание, по-
специално относно автоматичното експулсиране на граждани на ЕС в определени 
случаи, и възможното прилагане на механизма за утежняващи обстоятелства спрямо 
граждани на ЕС.

Правото на Общността, както е видно от член 27, параграф 2 и член 28 от Директива 
2004/38/ЕО, и утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз1 забраняват 
автоматично експулсиране на граждани на ЕС, които могат да бъдат експулсирани само 
по съображения, свързани с обществения ред и обществената сигурност, когато 
личното поведение на съответното лице представлява реална, съществуваща и 
достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен обществен интерес. Тази преценка 
може да бъде извършена само чрез проучване на конкретния случай и трябва да 
съответства на принципа на пропорционалност.

Относно механизма на утежняващите обстоятелства, Съдът неколкократно е 
постановявал, че в случаите, в които граждани на ЕС, които упражняват правото си да 
се движат свободно, не спазват административни процедури в приемащата държава 
членка, те могат да бъдат санкционирани само по пропорционален и недискриминиращ 
начин.
Комисията посочва, че член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на 
Съюза има право свободно да се движи и пребивава в рамките на територията на 
държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договора 
и на мерките, приети за неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия 
се намират в Директива 2004/38/EО.

Заключение
Относно съответствието на Указ 92/08
По отношение на автоматичното експулсиране на граждани на ЕС и на утежняващото 
обстоятелство незаконно пребиваване в момента се провежда обсъждане между 
Комисията и италианските органи, с цел да се намери подходящо решение. 
Италианските органи са уведомили писмено Комисията за намерението си да изменят 
Указ 92/08, за да го приведат в съответствие с правото на Общността. Комисията 
възнамерява да използва изцяло правомощията си по Договора, за да осигури бързото 
въвеждане на измененията.
Относно нападенията, извършени в Понтичели
Комисията многократно отхвърля всички прояви на расизъм и ксенофобия, независимо 
откъде произтичат. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, 
изглежда, че събитията в Понтичели не са свързани с правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Съответствие на указ № 92/08 (по отношение на автоматичното експулсиране и 

                                               
1 Член 27, параграф 2 от Директивата предвижда, че наличието на предишни наказателни присъди 
не представлява само по себе си основание за предприемането на мерки по експулсиране. Виж, inter alia, 
решение на Съда от 7 юни 2007 г. по дело C-50/06 Комисията/Нидерландия.
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механизма за утежняващи обстоятелства):
В допълнение към своето предишно съобщение относно петиция 702/2008, Комисията 
уведомява Парламента, че на 2 юли 2009 г. италианският парламент въведе изменения1

в италианския наказателен кодекс и наказателно-процесуален кодекс по тези два 
въпроса, с цел да ги приведе в съответствие с Директива 2004/38.

Заключение

Комисията анализира последните изменения в италианския наказателен кодекс и 
наказателно-процесуален кодекс. Въпросът за утежняващите обстоятелства все още се 
нуждае от изясняване, най-вече що се отнася до неговото потенциално прилагане 
спрямо членове на семейството на граждани от ЕС, които са от трета страна. Комисията 
има намерение скоро да организира среща с италианските органи, за да обсъди с тях 
прилагането на Директива 38/2004, включително тези конкретни въпроси, с цел да 
приключи своята обща оценка на съответствието на италианското законодателство с 
правото на ЕО.

5. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

След намесата на Комисията Италия извърши промени в своето законодателство във 
връзка с експулсиране на граждани на ЕС, за да го приведе в съответствие в Глава VI от 
Директива 2004/38/ЕО относно гаранциите. В този контекст Комисията продължава да 
изисква изясняване на въпроса и поради това поддържа контакт с италианските органи. 
Проблемът с утежняващите вината обстоятелства беше решен от италианския 
Конституционен съд в неговото решение №294 от 5 юли 2010 г., в което той обяви член 
61, точка 11а за противоконституционен.

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 16 март 2012 г.

Италианските органи приеха Указ № 89 от 23 юни 2011 г., предназначен да 
транспонира правилно Директива 2004/38/ЕО, както беше поискано от Комисията.
Този указ разсейва оставащите съмнения на Комисията по отношение на въпросите, 
повдигнати от вносителя на петицията във връзка с експулсирането на граждани на ЕС.

                                               
1 Закон № 733-B.


