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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1226/2007 af Juan de Dios Ramirez Heredia, spansk statsborger, for 
Union Romani, om uforeneligheden af den italienske anordning om udvisning af 
rumænske borgere af romaafstamning med EU-direktiv 2004/38

Andragende 0702/2008 af Juan de Dios Ramirez Heredia, spansk statsborger, for 
"Union Romani", om påståede racistiske handlinger udøvet mod repræsentanter 
for romasamfundet i Ponticelli (Napoli)

1. Sammendrag af andragende 1226/2007

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
svække den italienske regerings dekret om øjeblikkelig udvisning af rumænske borgere af 
romaafstamning. Andrageren mener, at denne foranstaltning er i strid med EU-direktiv 
2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit 
på medlemsstaternes område. Andrageren gør gældende, at romaerne er det bedste udtryk for 
den europæiske statsborgerskabstanke, da de er spredt over hele EU's område, men ikke 
identificerer sig med deres fødeland. Andrageren kritiserer i skarpe vendinger kommissær 
Franco Frattinis fortolkning af direktiv 2004/38, idet han har udtalt, at alle EU-borgere, der 
ikke kan fremlægge dokumentation i værtsmedlemsstaten, kan sendes tilbage til 
oprindelsesmedlemsstaten.

Sammendrag af andragende 0702/2008

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at iværksætte en undersøgelse af de tilfælde, der 
fandt sted i maj 2008 i Ponticelli (Napoli), hvor italienske borgere udøvede racistiske og 
fremmedhadske handlinger over for repræsentanter for romasamfundet, især af rumænsk 
nationalitet. Ifølge andrageren blev der sat ild til flere af romaernes bosættelser, som har lidt 
stor skade. Andrageren kritiserer stærkt den italienske regerings indvandringspolitik, der 
tilskynder til sådanne handlinger og er i strid med europæisk og international lovgivning på 
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området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1226/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2008); 
andragende 0702/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar 
Andragende 1226/2007, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren er formand for den spanske sammenslutning "Union Romani". I sin skrivelse af 
6. november 2007 anmodede han Europa-Parlamentets formand om at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at svække den italienske regerings dekret af 1. november 2007 om 
øjeblikkelig udvisning af rumænske borgere af romaafstamning. Andrageren erindrer om, at 
hovedmålsætningerne for direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område er at 
fremme denne rettighed for unionsborgere, forenkle de administrative krav, udvide 
familiemedlemmers rettigheder og begrænse medlemsstaternes mulighed for at afvise eller 
sætte en stopper for opholdsretten. Andrageren gør gældende, at romaerne er det bedste 
udtryk for den europæiske statsborgerskabstanke, da de er spredt over hele EU's område og 
både anser sig selv for at være borgere i Europa og i deres fødeland. Andrageren kritiserer i 
skarpe vendinger tidligere kommissær Franco Frattinis fortolkning af direktiv 2004/38, idet 
denne har udtalt, at alle unionsborgere, der ikke kan fremlægge dokumentation for deres 
opholdssted i værtsmedlemsstaten, bør sendes tilbage til deres oprindelsesmedlemsstat.

Kommissionens bemærkninger 

Andrageren fremsendte samme dag samme skrivelse til formanden for Kommissionen, José 
Manuel Barroso. José Manuel Barroso besvarede skrivelsen den 20. december 2007. Han 
bemærkede, at Kommissionen ved adskillige lejligheder havde givet udtryk for sin holdning 
med hensyn til indholdet af og anvendelsesområdet for direktiv 2004/38/EF i forbindelse med 
Italiens vedtagelse af den nye bekendtgørelse og udvisning af unionsborgere, og at den havde 
udtrykt sin dybe bekymring med hensyn til de racistiske og fremmedfjendske ytringer, der 
ledsagede dem.

Kommissionsformand Barroso påpegede ligeledes, at Kommissionen altid har fastholdt 
følgende:

 Direktiv 2004/38/EF gør det muligt at udvise unionsborgere af hensyn til den 
offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis denne er begrundet i vedkommendes 
personlige adfærd, der skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig 
trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse.

 Afgørelser om udvisning skal tages i fuld overensstemmelse med de 
proceduremæssige og væsentlige garantier, der er foreskrevet i direktiv 
2004/38/EF. I direktivet gives der tilladelse til udvisning af unionsborgere, der 
ikke er arbejdstagere eller selvstændig erhvervsdrivende, hvis det viser sig, at de 
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hverken råder over tilstrækkelige midler, som kan hindre, at deres ophold bliver en 
byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, eller en omfattende sygeforsikring.

 Selv om bekendtgørelsen omgående trådte i kraft og blev anvendt til at udvise 
unionsborgere, kunne de pågældende borgere anke afgørelsen ved de italienske 
domstole, såfremt de mente, at afgørelsen om udvisning af dem ikke var i 
overensstemmelse med direktivets garantier. De italienske domstole er forpligtede 
til at afstå fra at anvende nationale bestemmelser, der ville være i strid med 
fællesskabsretten. I tilfælde af, at der hersker tvivl om fortolkningen af 
fællesskabsrettens bestemmelser, eller hvis der i den nationale lovgivning ikke 
findes en ankeinstans for den pågældende domstols afgørelser, kan disse domstole 
forelægge et spørgsmål for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Kommissionsformanden lagde ligeledes vægt på, at mens det er medlemsstaterne, der 
definerer begreberne offentlig orden og sikkerhed, fører fællesskabsinstitutionerne en stram 
kontrol med disse, og at denne kontrol udføres i lyset af de grundlæggende rettigheder, som 
er knæsat i den europæiske menneskerettighedskonvention, og de grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Med hensyn til foreneligheden af bekendtgørelsen af 1. november 2007 med direktivet blev det 
i kommissionsformand Barrosos svar anført, at bekendtgørelsen skulle vedtages af det 
italienske parlament inden for 60 dage, og at Kommissionens holdning ville afhænge af 
tekstens endelige ordlyd.

José Manuel Barroso gentog afslutningsvis Kommissionens gentagne fordømmelser af alle de 
racistiske og fremmedfjendske ytringer samt Kommissionens løfte om at forbedre situationen 
for romabefolkningen i EU.

Efterfølgende ændringer af den italienske lovgivning

Det italienske dekret af 1. november 2007, der henvises til i andragendet, omfattede 
ændringer af dekret nr. 30 af 6. februar 2007 om gennemførelse af direktiv 2004/38/EF. Det 
italienske parlament ophøjede ikke dekretet til lov inden for de 60 dage, der er fastsat i den 
procedure, der finder anvendelse. Teksten blev erstattet med et andet dekret, der blev vedtaget 
den 29. december 2007. Heller ikke dette dekret blev ophøjet til lov, men blev erstattet med en 
tredje tekst, lovdekret nr. 32, der blev vedtaget den 28. februar 2008. Den nyligt vedtagne 
"sikkerhedspakke" af 21. maj 2007 omfatter et nyt lovdekret, der igen indeholder ændringer 
vedrørende det italienske dekret om gennemførelse af direktivet. Kommissionen er i færd med 
at analysere denne nye tekst.

Konklusion

Kommissionen holder nøje øje med lovændringerne vedrørende den italienske lovgivning om 
gennemførelse af direktivet."

Andragende 0702/2008, modtaget den 20. februar 2009.

Andrageren, der er spansk statsborger, klager over de påståede alvorlige krænkelser af 
romafolkets rettigheder og de alvorlige fremmedhadske handlinger, der angiveligt skulle være 



PE414.256v04-00 4/6 CM\896363DA.doc

DA

udøvet over for romaerne i Italien. Han beretter især om de overfald, der fandt sted i 
Ponticelli, og hvor der blev sat ild til adskillige af romaernes boliger, og han klager over den 
italienske regerings opførsel, idet den i stedet for at fordømme disse overfald har lagt en 
meget hård linje over for indvandrere. Andrageren beder Parlamentet om både at igangsætte 
en undersøgelse af årsagerne til disse overfald og at minde den italienske regering om dens 
forpligtelse til fuldt ud at overholde den relevante fællesskabslovgivning. 

Kommissionens bemærkninger

Vedrørende de overfald, der fandt sted i Ponticelli:

Kommissionen fulgte i medierne med i overfaldene i Ponticelli i maj 2008. Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder offentliggjorde en hændelsesrapport om 
disse begivenheder samt om andre påståede overfald på romaer. 

Ud fra de oplysninger Kommissionen ligger inde med, er begivenhederne i Ponticelli 
tilsyneladende ikke relateret til fællesskabslovgivningen." 

Om den såkaldte "italienske sikkerhedspakkes" overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen:

Andrageren rejser spørgsmålet om, hvorvidt bestemte aspekter af den såkaldte "italienske 
sikkerhedspakke" er i overensstemmelse med direktiv 2004/38 om unionsborgeres ret til at 
færdes og opholde sig frit på EU's område1.. 

– Lovforslaget til gennemførelse af direktiv 2004/38 og dets overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen

Hvad angår lovforslaget til ændring af lovdekret 30/2007 om gennemførelse af direktiv 
2004/38 i italiensk lovgivning, påpeger Kommissionen, at de italienske myndigheder har 
undladt at gennemføre lovforslaget som følge af Kommissionens bemærkninger. 

– Lovdekret 92/08 og dets overensstemmelse med fællesskabslovgivningen (automatisk 
udvisning og bestemmelsen om skærpende omstændigheder)

Hvad angår lovdekret 92/08 vedrørende hasteforanstaltninger inden for offentlig sikkerhed, 
som blev omsat til lov den 24. juli sidste år, har Kommissionen tidligere gjort de italienske 
myndigheder opmærksom på sine alvorlige betænkninger ved lovens indhold, navnlig for så 
vidt angår automatisk udvisning af EU-borgere i visse sager, og den mulige anvendelse af 
bestemmelsen om skærpende omstændigheder over for EU-borgere.

Som det fremgår af artikel 27, stk. 2, og artikel 28 i direktiv 2004/38 og af Domstolens 
retspraksis2, forbyder fællesskabslovgivningen automatisk udvisning af unionsborgere, der 
kun kan udvises med begrundelse i den offentlige orden og sikkerhed, hvis vedkommendes 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
2 I artikel 27, stk. 2, i direktivet fastsættes det, at en tidligere straffedom ikke i sig selv kan begrunde 
anvendelsen af sådanne udvisningsforanstaltninger. Se bl.a. Domstolens dom af 7. juni 2007 i sag C-50/06 
Kommissionen mod Nederlandene.
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personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en 
grundlæggende samfundsinteresse. Denne vurdering kan kun gennemføres på baggrund af en 
undersøgelse af hvert enkelt tilfælde og skal ske under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet.

Hvad angår bestemmelsen om skærpende omstændigheder, har Domstolen i flere tilfælde 
fastslået, at der kun kan iværksættes proportionelle og ikkediskriminerende sanktioner over 
for EU-borgere, som udøver deres ret til fri bevægelighed, og som ikke overholder 
værtsmedlemsstatens administrative procedurer.

Kommissionen påpeger, at det i EF-traktatens artikel 18 fastsættes, at enhver unionsborger har 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på 
de betingelser, der er fastsat i traktaten og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De 
respektive begrænsninger og betingelser kan findes i direktiv 2004/38/EF. 

Konklusion

Om lovdekret 92/08 og dets overensstemmelse med fællesskabslovgivningen

Hvad angår automatisk udvisning af EU-borgere og de skærpende omstændigheder for 
ulovligt ophold, er Kommissionen og de italienske myndigheder i løbende dialog for at finde 
en hensigtsmæssig løsning. De italienske myndigheder har skriftligt gjort Kommissionen 
opmærksom på, at de agter at ændre lovdekret 92/08 for at bringe det i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Kommissionen agter at gøre fuldt ud brug af sine beføjelser i 
medfør af traktaten for at sikre, at ændringerne gennemføres hurtigst muligt. 

Om overfaldene, der fandt sted i Ponticelli

Kommissionen har gentagne gange afvist ethvert udtryk for racisme og fremmedhad, uanset 
hvor det kommer fra. Ud fra de oplysninger Kommissionen ligger inde med, er 
begivenhederne i Ponticelli tilsyneladende ikke relateret til fællesskabslovgivningen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Lovdekret 92/08 og dets overensstemmelse med fællesskabslovgivningen (automatisk 
udvisning og bestemmelsen om skærpende omstændigheder):

I forlængelse af Kommissionens tidligere meddelelse om andragende 702/2008 meddeler 
Kommissionen Parlamentet, at det italienske parlament den 2. juli 2009 indførte ændringer1  
til den italienske straffelov og strafferetsplejelov om disse to emner med det formål at bringe 
dem i overensstemmelse med direktiv 2004/38.

Konklusion

Kommissionen analyserede de nye ændringer til den italienske straffelov og 
strafferetsplejelov. Spørgsmålet om skærpende omstændigheder skal stadig præciseres, 
navnlig vedrørende den potentielle anvendelse på EU-borgeres familiemedlemmer fra 

                                               
1 Lov nr. 733-B.
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tredjelande. Kommissionen vil kort mødes med de italienske myndigheder for at drøfte 
gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF med dem, herunder disse specifikke forhold, med 
henblik på at afslutte sin generelle vurdering af, om den italienske lovgivning er i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen."

5. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

”Efter Kommissionens mellemkomst har Italien ændret sin lovgivning vedrørende udvisning 
af EU-borgere for at bringe den i overensstemmelse med kapitel VI i direktiv 2004/38/EF om 
beskyttelsesforanstaltninger. Kommissionen har stadig behov for nogle præciseringer i denne 
forbindelse og er derfor i kontakt med de italienske myndigheder. Spørgsmålet om skærpende 
omstændigheder blev løst af den italienske forfatningsdomstol i dennes dom nr. 294 af 5. juli 
2010, hvori den erklærede artikel 61, nr. 11a, for forfatningsstridig.”

6. Kommissionens svar (REV. III), modtaget den 16.marts 2012.

De italienske myndigheder vedtog lovdekret nr. 89 af 23. juni 2011 med henblik på korrekt 
gennemførelse af direktiv 2004/38/EF på Kommissionens anmodning. 

Dette lovdekret løser Kommissionens resterende tvivl i forbindelse med andragerens 
spørgsmål om udvisning af EU-borgere. 


