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Θέμα : Αναφορά 1226/2007, του κ. Juan de Dios Ramirez Heredia, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ΜΚΟ «Union Romani», σχετικά με την 
ασυμβατότητα του ιταλικού διατάγματος για την έκδοση των πολιτών Ρομ 
που προέρχονται από τη Ρουμανία με την οδηγία 2004/38/ΕΚ

Αναφορά 0702/2008, του Juan de Dios Ramirez Heredia, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Union Romani», σχετικά με ισχυρισμούς για 
ρατσιστικές ενέργειες σε βάρος εκπροσώπων της κοινότητας των Ρομ στο 
Ponticelli (Νάπολη)

1. Περίληψη της αναφοράς 1226/2007

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 
περιορίσει την εφαρμογή του διατάγματος της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με την άμεση 
έκδοση των πολιτών Ρομ που προέρχονται από τη Ρουμανία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το εν 
λόγω μέτρο παραβιάζει την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι Ρομ αντικατοπτρίζουν 
με τον καλύτερο τρόπο την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, καθώς είναι διασκορπισμένοι 
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, αλλά δεν ταυτίζονται με τις χώρες γέννησής τους. Ο 
αναφέρων επικρίνει έντονα την ερμηνεία της οδηγίας 2004/38/ΕΚ εκ μέρους του ευρωπαίου 
Επιτρόπου κ. Franco Frattini, ο οποίος δήλωσε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν 
μπορούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, θα 
μπορούν να στέλνονται στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Περίληψη της αναφοράς 0702/2008
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Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διενεργήσει έρευνα για τα συμβάντα 
που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2008 στο Ponticelli (Νάπολη), κατά τη διάρκεια των 
οποίων εκπρόσωποι της κοινότητας των Ρομ, κυρίως ρουμανικής ιθαγένειας, έγιναν στόχος 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών ενεργειών ιταλών πολιτών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
σημειώθηκαν εμπρησμοί κατά διαφόρων καταυλισμών των Ρομ, οι οποίοι υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές. Ο αναφέρων ασκεί σφοδρή κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της 
ιταλικής κυβέρνησης, η οποία, κατά την άποψή του, ενθαρρύνει αυτού του είδους τις 
ενέργειες και παραβιάζει την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1226/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2008 και η αναφορά 
0702/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής 

Αναφορά 1226/2007, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος της ισπανικής ένωσης «Union Romani». Με επιστολή του στις 6 
Νοεμβρίου 2007 ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει τις 
πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τον περιορισμό της εφαρμογής του διατάγματος της 
ιταλικής κυβέρνησης της 1ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την άμεση έκδοση των πολιτών 
Ρομ που προέρχονται από τη Ρουμανία. Ο αναφέρων υπενθυμίζει ότι οι κύριοι στόχοι της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών είναι η διευκόλυνση αυτού του δικαιώματος για τους πολίτες της Ένωσης, η 
απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων, η επέκταση των δικαιωμάτων των μελών της 
οικογένειας και ο περιορισμός της δυνατότητας των κρατών μελών να αρνηθούν ή να 
τερματίσουν το δικαίωμά τους στην εγκατάσταση. Υποστηρίζει ότι οι Ρομ αντικατοπτρίζουν 
με τον καλύτερο τρόπο την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, καθώς είναι διασκορπισμένοι 
σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, και θεωρούν ότι είναι τόσο πολίτες της Ευρώπης, όσο 
και της χώρας όπου γεννήθηκαν. Ο αναφέρων επικρίνει έντονα την ερμηνεία της οδηγίας 
2004/38 εκ μέρους του πρώην ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Franco Frattini ο οποίος δήλωσε ότι 
όλοι οι πολίτες της Ένωσης που δεν μπορούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία διαμονής 
στο κράτος μέλος υποδοχής, θα μπορούν να στέλνονται στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Ο αναφέρων απηύθυνε την ίδια επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Barroso την ίδια ημέρα. Ο κ. Barroso απάντησε στις 20 Δεκεμβρίου 2007.  Επεσήμανε ότι 
η Επιτροπή είχε δηλώσει τη θέση της σε πολλές ευκαιρίες όσον αφορά το περιεχόμενο και το 
πλαίσιο της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σε σχέση με την έγκριση του νέου νομοθετικού διατάγματος 
και τις απελάσεις πολιτών της Ένωσης από την ιταλική επικράτεια, καθώς και τη βαθιά 
ανησυχία του για τις εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας που τις συνόδευαν.
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Ο Πρόεδρος Barroso επεσήμανε επίσης ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πάντοτε τα παρακάτω:

 Η οδηγία 2004/38/ΕΚ επιτρέπει την απέλαση πολιτών της Ένωσης για λόγους 
δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας υπό την προϋπόθεση ότι οι λόγοι αυτοί 
θεμελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενεχομένου 
ατόμου, που πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή 
απειλή στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.

 Οι αποφάσεις απέλασης πρέπει να εγκρίνονται με πλήρη τήρηση των 
διαδικαστικών και ουσιωδών εγγυήσεων που προβλέπονται από την οδηγία 
2004/38/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία επιτρέπει την απέλαση πολιτών της Ένωσης οι 
οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, αν κατά τα φαινόμενα δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
ασθενείας.

 Ακόμη και αν το νομοθετικό διάταγμα τεθεί άμεσα σε ισχύ και εφαρμοστεί για την 
απέλαση πολιτών της Ένωσης, αν οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι η απόφαση 
απέλασης εναντίον τους δεν συμμορφώνεται προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται 
δυνάμει της οδηγίας, μπορούν να ασκήσουν έφεση ενώπιον των ιταλικών 
δικαστηρίων, τα οποία υποχρεούνται να απέχουν από την εφαρμογή εθνικών 
κανόνων οι οποίοι μπορούν να αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα εν 
λόγω δικαστήρια δύνανται, αν δεν υπάρχει δικαστική προσφυγή εναντίον των 
αποφάσεων του εν λόγω δικαστηρίου, να απευθύνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε επίσης ότι, παρόλο που οι έννοιες της δημόσιας τάξης και 
της δημόσιας ασφάλειας καθορίζονται από τα κράτη μέλη, η εφαρμογή των εν λόγω εννοιών 
υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο των θεσμών της Κοινότητας, ο οποίος ασκείται με σεβασμό 
προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Όσον αφορά τη συμβατότητα του διατάγματος της 1ης Νοεμβρίου 2007 με την οδηγία, η 
απάντηση του Προέδρου Barroso ήταν ότι εφόσον το εν λόγω διάταγμα πρέπει να επικυρωθεί 
από το ιταλικό κοινοβούλιο εντός εξήντα ημερών, η θέση του θα εξαρτάται από την τελική 
διατύπωση του κειμένου.

Τέλος, ο Πρόεδρος Barroso επανέλαβε την επανειλημμένη καταδίκη της Επιτροπής έναντι 
όλων των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας και τη δέσμευση της Επιτροπής για την 
βελτίωση της κατάστασης των Ρομ στην ΕΕ.

Επακόλουθες τροποποιήσεις στην ιταλική νομοθεσία

Το ιταλικό διάταγμα της 1ης Νοεμβρίου 2007, στο οποίο αναφέρεται η αναφορά, 
τροποποίησε το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 30 της 6ης Φεβρουαρίου 2007, το οποίο 
μετέφερε την οδηγία 2004/38/ΕΚ. Το διάταγμα δεν μετετράπη σε νόμο από το ιταλικό 
κοινοβούλιο εντός 60 ημερώ ν ,  σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Το κείμενο 
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αντικαταστάθηκε από ένα δεύτερο νομοθετικό διάταγμα που εγκρίθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 
2007. Ούτε και το διάταγμα αυτό μετετράπη σε νόμο, και αντικαταστάθηκε με ένα τρίτο 
κείμενο, το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 32,το οποίο εγκρίθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
2008. Η προσφάτως εγκριθείσα «δέσμη μέτρων ασφαλείας» της 21ης Μαΐου 2008 
περιλαμβάνει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα, το οποίο τροποποιεί για μια ακόμη φορά το 
ιταλικό νομοθετικό διάταγμα που θέτει σε εφαρμογή την οδηγία. Το εν λόγω νέο κείμενο το 
εξετάζει η Επιτροπή.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τις νομοθετικές τροποποιήσεις στην ιταλική 
νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας.

Αναφορά 0702/2008, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009

Ο αναφέρων, ισπανός υπήκοος, διαμαρτύρεται για τις ισχυριζόμενες σοβαρές παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων των Ρομ και τις σοβαρές πράξεις ξενοφοβίας που, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς του, διαπράχθηκαν σε βάρος τους στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις 
επιθέσεις στο Ponticelli, κατά τη διάρκεια των οποίων αρκετές κατοικίες Ρομ πυρπολήθηκαν, 
καθώς και στη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία, αντί να καταδικάσει τις ενέργειες 
αυτές, υιοθέτησε εξαιρετικά σκληρή γραμμή εναντίον των μεταναστών. Ο αναφέρων ζητεί 
από το Κοινοβούλιο αφενός να δρομολογήσει έρευνα για τα αίτια της επίθεσης αυτής και 
αφετέρου να υπενθυμίσει στην ιταλική κυβέρνηση την υποχρέωσή της να συμμορφώνεται 
πλήρως με την συναφή κοινοτική νομοθεσία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Όσον αφορά τις επιθέσεις στο Ponticelli:
Η Επιτροπή παρακολούθησε μέσω των μέσων ενημέρωσης τις αναφορές στις επιθέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο Ponticelli τον Μάιο του 2008. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ δημοσίευσε έκθεση συμβάντος για το θέμα αυτό, καθώς και για άλλες 
ισχυριζόμενες περιπτώσεις επιθέσεων κατά Ρομ. 

Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, τα συμβάντα στο Ponticelli 
δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση της αποκαλούμενης «ιταλικής δέσμης μέτρων για την ασφάλεια» 
με το κοινοτικό δίκαιο:
Ο αναφέρων θέτει το ζήτημα της συμβατότητας ορισμένων πτυχών της αποκαλούμενης 
«ιταλικής δέσμης μέτρων για την ασφάλεια» με την οδηγία 2004/38 σχετικά με το δικαίωμα 
των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών1. 

Συμμόρφωση του σχεδίου νομοθετικού διατάγματος για τη μεταφορά της οδηγίας 2004/38

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.
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Όσον αφορά το σχέδιο νομοθετικού διατάγματος για την τροποποίηση του νομοθετικού 
διατάγματος 30/2007 που μεταφέρει στην ιταλική νομοθεσία την οδηγία 2004/38, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι η εφαρμογή του έχει εγκαταλειφθεί από τις ιταλικές αρχές μετά τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. 

Συμμόρφωση του νομοθετικού διατάγματος 92/08 (αυτόματες απελάσεις και μηχανισμός 
επιβαρυντικών περιστάσεων)
Όσον αφορά το νομοθετικό διάταγμα 92/08 σχετικά με επείγοντα μέτρα στον τομέα της 
δημόσιας ασφάλειας, το οποίο έγινε νόμος στις 24 του περασμένου Ιουλίου, η Επιτροπή έχει 
ήδη εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες στις ιταλικές αρχές για το περιεχόμενό του, ιδίως όσον 
αφορά την αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις, και το ενδεχόμενο 
εφαρμογής σε πολίτες της ΕΕ του μηχανισμού επιβαρυντικών περιστάσεων.

Το κοινοτικό δίκαιο, όπως προκύπτει από τα άρθρα 27, παράγραφος 2, και 28 της οδηγίας 
2004/38, και την εκτεταμένη νομολογία του ΔΕΚ1 για το ζήτημα αυτό, απαγορεύει την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να απελαύνονται μόνον για λόγους 
δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας όταν η προσωπική συμπεριφορά του ενεχομένου
ατόμου συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά 
θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να θεμελιώνεται 
αποκλειστικά στην εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης, και πρέπει να τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας.

Όσον αφορά τον μηχανισμό επιβαρυντικών περιστάσεων, το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι η μη συμμόρφωση πολιτών της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία με διοικητικές διαδικασίες στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να τιμωρείται 
μόνο με αναλογικό τρόπο και χωρίς να γίνονται διακρίσεις.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της 
Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών 
μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 
Συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι εν λόγω περιορισμοί 
και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. 
Συμπέρασμα
Όσον αφορά τη συμμόρφωση του νομοθετικού διατάγματος 92/08
Όσον αφορά την αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ και την επιβαρυντική περίσταση της 
παράνομης διαμονής, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των 
ιταλικών αρχών προκειμένου να βρεθεί κατάλληλη λύση. Οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν 
εγγράφως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να τροποποιήσουν το νομοθετικό διάταγμα 92/08 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες που της παρέχει η Συνθήκη προκειμένου να διασφαλίσει 
την ταχεία πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων. 

Όσον αφορά τις επιθέσεις στο Ponticelli
Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα απορρίψει κάθε εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας, 

                                               
1 Το άρθρο 27, παράγραφος 2, της οδηγίας ορίζει ότι (2) προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν 
αποτελούν αφ’ εαυτών λόγους για τη λήψη μέτρων απέλασης. Βλέπε, μεταξύ άλλων, την απόφαση του 
Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2007 στην υπόθεση C-50/06 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών.
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ανεξαρτήτως προέλευσης. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, τα 
συμβάντα στο Ponticelli δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009

Συμμόρφωση του νομοθετικού διατάγματος 92/08 (αυτόματες απελάσεις και μηχανισμός 
επιβαρυντικών περιστάσεων):
Προς συμπλήρωση της προηγούμενης απάντησής της σχετικά με την αναφορά 702/2008, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι στις 2 Ιουλίου 2009 το ιταλικό κοινοβούλιο 
θέσπισε τροποποιήσεις1 στον ιταλικό ποινικό κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας σχετικά 
με τις δύο αυτές πτυχές με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία 2004/38.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή ανέλυσε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ιταλικού ποινικού κώδικα και κώδικα 
ποινικής δικονομίας. Η πτυχή των επιβαρυντικών περιστάσεων πρέπει να διασαφηνιστεί 
περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά την πιθανή εφαρμογή τους σε μέλη οικογένειας πολιτών της ΕΕ 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Η Επιτροπή προτίθεται να συναντηθεί προσεχώς με τις 
ιταλικές αρχές για να συζητήσει μαζί τους την εφαρμογή της οδηγίας 38/2004, 
περιλαμβανομένων των προαναφερθέντων ειδικών ζητημάτων, με σκοπό την ολοκλήρωση 
της συνολικής αξιολόγησής της όσον αφορά τη συμμόρφωση της ιταλικής νομοθεσίας προς 
το κοινοτικό δίκαιο.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Μετά από την παρέμβαση της Επιτροπής, η Ιταλία τροποποίησε την περί απέλασης πολιτών 
της ΕΕ νομοθεσία της ώστε να την ευθυγραμμίσει προς το Κεφάλαιο VI της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ για τις διασφαλίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξακολουθεί να ζητεί 
μερικές διασαφηνίσεις και βρίσκεται επομένως σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές. Το θέμα των 
επιβαρυντικών περιστάσεων αντιμετωπίστηκε από το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο με 
την απόφαση αριθ. 294 της 5ης Ιουλίου 2010, με την οποία κήρυξε αντισυνταγματικό το 
άρθρο 61, παράγραφος 11-α.

6. Απάντηση της Επιτροπής (REV. ΙII), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι ιταλικές αρχές ενέκριναν το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 89 στις 23 Ιουνίου 2011, με 
σκοπό την ορθή μεταφορά της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, όπως το είχε ζητήσει η Επιτροπή. 

Το εν λόγω νομοθετικό διάταγμα δίνει λύση στις αμφιβολίες που διατηρούσε η Επιτροπή σε 
σχέση με τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων σχετικά με την απέλαση πολιτών της Ένωσης. 

                                               
1 Νόμος αριθ. 733-B.


