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Tárgy: A Juan de Dios Ramirez Heredia, spanyol állampolgár által az Union 
Romani nevében benyújtott, 1226/2007. számú petíció a roma származású 
román állampolgárok kiadatásáról szóló olasz rendeletnek a 2004/38/EK 
irányelvvel való összeegyeztethetetlenségéről

Juan de Dios Ramirez Heredia, spanyol állampolgár által az Union Romani 
nevében benyújtott, 0702/2008. számú petíció a ponticelli (Nápoly) roma 
közösséggel szemben elkövetett állítólagos rasszista cselekményekről

1. A 1226/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegye meg a megfelelő 
intézkedéseket a romániai roma származású állampolgárok azonnali kiadatására vonatkozó 
olasz kormányrendelet enyhítése érdekében. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez az 
intézkedés megsérti az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy a romák tükrözik leginkább az európai polgárság fogalmát 
azáltal, hogy az Európai Unió egész területén jelen vannak, mégis anyaországuk szerint 
azonosítják magukat. A petíció benyújtója erősen bírálja Franco Frattini európai biztosnak a 
2004/38 irányelvre vonatkozó értelmezését, miszerint minden olyan uniós polgárt, aki nem 
tudja igazolni magát a befogadó államban, vissza lehet utasítani származási tagállamába.

A 0702/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vizsgálat indítását kéri az Európai Parlamenttől a 2008 májusában 
Ponticelliben (Nápoly) történt eseményekkel kapcsolatban, amikor olasz állampolgárok 
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rasszista és idegengyűlölő cselekményeket követtek el a roma közösség – többnyire román 
nemzetiségű – tagjaival szemben. A petíció benyújtója szerint több roma településen tüzet 
gyújtottak, komoly károkat okozva ezzel. A petíció benyújtója határozottan kifogásolja az 
olasz kormány bevándorlási politikáját, amely ilyen cselekmények elkövetésére ösztönöz, és 
ellentétes a vonatkozó európai és nemzetközi jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

A 1226/2007 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2008. április 18-án, és a 0702/2008 sz. 
petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2008. október 22-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól 
(az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz 

Az 1226/2007. sz. petícióra adott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója a spanyol „Union Romani” elnöke. 2007. november 6-i levelében arra 
kérte az Európai Parlament elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az olasz kormány 
által 2007. november 1-én elfogadott, a romániai roma származású állampolgárok azonnali 
kiadatásáról szóló rendelet enyhítése érdekében. A petíció benyújtója emlékeztet arra, hogy az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv fő célkitűzései között szerepel, hogy 
elősegítse ezen jogok gyakorlását az Unió állampolgárai számára, egyszerűsítse az 
adminisztratív előírásokat, terjessze ki a családtagok jogait, és korlátozza annak lehetőségét, 
hogy a tagállamok megtagadhassák vagy megvonhassák a letelepedéshez való jogot. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy a romák tükrözik leginkább az európai polgárság fogalmát 
azáltal, hogy az Európai Unió egész területén jelen vannak, ugyanakkor egyaránt vallják 
magukat Európa és a szülőhazájuk állampolgárainak. A petíció benyújtója élesen bírálja 
Franco Frattini volt európai biztosnak a 2004/38/EK irányelvre vonatkozó értelmezését, 
miszerint minden olyan uniós polgárt, aki nem tudja igazolni, hogy hol él a befogadó 
államban, vissza lehet küldeni származási tagállamába.

A Bizottság megjegyzései 

A petíció benyújtója ugyanezt a levelet ugyanazzal a dátummal Barroso úrnak, az Európai 
Bizottság elnökének is elküldte. Barroso úr 2007. december 20-án válaszolt. Megjegyezte, 
hogy a Bizottság már számos alkalommal kinyilvánította álláspontját a 2004/38/EK irányelv 
tartalmát és hatályát illetően azzal kapcsolatban, hogy Olaszországban új törvényerejű 
rendelet került elfogadásra, és uniós polgárokat utasítanak ki az ország területéről, kifejezte 
továbbá mélységes aggodalmát az ezt kísérő rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások 
miatt.

Barroso elnök úr arra is rámutatott, hogy a Bizottság mindig is fenntartotta az alábbi 
álláspontját:
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 A 2004/38/EK irányelv csak abban az esetben teszi lehetővé uniós polgárok 
közpolitikai vagy közbiztonsági okokból történő kiutasítását, ha az az érintett 
személy egyéni viselkedésén alapul, és ennek a magatartásnak valódi, létező és 
kellően komoly fenyegetést kell jelentenie a társadalom valamely alapvető érdeke 
ellen.

 A kiutasításról szóló határozatok elfogadása során teljes mértékben tiszteletben 
kell tartani a 2004/38/EK irányelvben rögzített eljárási és lényeges garanciákat. A 
szóban forgó irányelv megengedi azoknak az uniós állampolgároknak a 
kiutasítását, akik nem munkavállalók és nem magánvállalkozók, amennyiben 
vélelmezhető, hogy nem rendelkeznek elegendő anyagi fedezettel ahhoz, 
tartózkodási idejük alatt a fogadó tagállam szociális biztonsági rendszerének és az 
átfogó betegbiztosításnak ne jelentsenek terhet.

 Függetlenül attól, hogy a törvényerejű rendelet azonnal hatályba lépett, és arra 
használták, hogy uniós polgárokat utasítsanak ki, ha az érintett polgárok úgy érzik, 
hogy az ellenük hozott kiutasító határozat nem felel meg az irányelvben lefektetett 
garanciáknak, akkor fellebbezést nyújthatnak be az olasz nemzeti bíróságokhoz, 
amelyek számára tilos a közösségi jogszabályokkal ellentétes nemzeti szabályok 
alkalmazása. Amennyiben bármi kétség merülne fel a közösségi jogszabályok 
rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban, az említett bíróságok a kérdést az 
Európai Bírósághoz utalhatják, illetve ezt kötelesek is megtenni, amennyiben a 
nemzeti törvények nem biztosítanak jogorvoslatot a bíróság döntései ellen.

A Bizottság elnöke hangsúlyozta továbbá, hogy a közpolitika és közbiztonság fogalmát ugyan 
a tagállamok határozzák meg, ezeknek a fogalmaknak az alkalmazása azonban a Bizottság 
intézményeinek szigorú ellenőrzése alá tartozik, és ez az ellenőrzés az emberi jogokról és 
alapvető szabadságokról szóló európai egyezményben meghatározott alapvető jogok 
figyelembevételével történik.
Ami a 2007. november 1-jei rendelet és az irányelv összeegyeztethetőségét illeti, Barroso 
elnök válaszában jelezte, hogy mivel a rendelet szövegét hatvan napon belül jóvá kell hagynia 
az olasz parlamentnek, álláspontját a szöveg végleges változatától függően alakítja ki.

Barroso elnök végezetül megismételte, hogy a Bizottság több alkalommal elítélt mindenfajta 
rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulást, és elkötelezte magát a romák Európai Unión 
belüli helyzetének javítása mellett.

Az olasz jogszabály későbbi módosításai

A petíció benyújtója által említett 2007. november 1-jei olasz rendelet a 2004/38/EK 
irányelvet átültető 2007. február 6-i 30. számú törvényerejű rendeletet szüntette meg. A 
rendeletet az olasz parlament nem alakította hatvan napon belül törvénnyé a vonatkozó eljárás 
szerint. A rendelet szövegét egy 2007. december 29-én elfogadott második törvényerejű 
rendeletet váltotta fel. Ebből a rendeletből szintén nem lett törvény, hanem egy harmadik 
szöveg lépett a helyébe, a 2008. február 28-án elfogadott 32. számú törvényerejű rendeletet. A 
közelmúltban, 2008. május 21-én elfogadott „biztonsági csomag” új törvényerejű rendeletet 
tartalmaz, amely ismételten módosítja az irányelv alkalmazásáról szóló olasz törvényerejű 
rendeletet. A Bizottság vizsgálja ezt az új szöveget.
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Következtetés

A Bizottság gondosan figyelemmel kíséri az irányelvet végrehajtó olasz jogszabályra 
vonatkozó jogalkotási módosításokat.

A 0702/2008. sz. petícióra adott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója, spanyol állampolgár, a roma nép jogainak állítólagos súlyos, többszörös 
megsértése és az idegengyűlöletből fakadó súlyos cselekmények ellen tiltakozik, amelyeket a 
romák ellen Olaszországban állítólagosan elkövettek. Beszámol különösen a ponticelli 
támadásokról, amelyek során több roma házát felgyújtották, valamint az olasz kormány 
magatartásáról is – amely a cselekmények elítélésétől igen távol állva – nagyon kemény 
hangot ütött meg a bevándorlókkal szemben. A petíció benyújtója arra kéri a Parlamentet, 
hogy indítson vizsgálatot e támadás okairól, és figyelmeztesse az olasz kormányt a vonatkozó 
közösségi jog teljes körű betartására vonatkozó kötelezettségére. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
A Ponticelliben történt támadásokról:
A Bizottság a médián keresztül követte a támadásokról szóló beszámolókat, amelyek 
Ponticelliben történtek 2008 májusában. Az EU Alapjogi Ügynöksége eseményjelentést tett 
közzé az ügyről, valamint a roma nép ellen irányuló további állítólagos eseményekről. 
A Bizottság rendelkezésére álló információkból az derül ki, hogy a ponticelli események nem 
függenek össze a közösségi joggal. 
Az úgynevezett „olasz biztonsági csomag” közösségi jognak való megfeleléséről:
A petíció benyújtója felveti az úgynevezett „olasz biztonsági csomag” egyes vonatkozásainak 
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvvel1 való összeegyeztethetőségének 
kérdését. 

- A 2004/38/EK irányelv átültetését célzó jogalkotási rendelettervezet megfelelése
Ami a 2004/38/EK irányelvet az olasz jogba átültető jogalkotási rendelet módosítását célzó 
jogalkotási rendelettervezetet illeti, a Bizottság rámutat arra, hogy az olasz hatóságok a 
Bizottság észrevételeit követően letettek annak végrehajtásáról. 

- A 92/08. sz. törvényerejű rendelet megfelelése (automatikus kitoloncolások és a súlyosító 
körülmények mechanizmusa)
A közbiztonság terén hozott sürgős intézkedésekről szóló, tavaly július 24-én törvénnyé 
alakított 92/08. sz. törvényerejű rendelet tartalmával kapcsolatban a Bizottság már kifejezte 
súlyos aggályait az olasz hatóságok felé – nevezetesen az uniós polgárok bizonyos esetekben 
történő automatikus kitoloncolása, valamint a súlyosító körülmények mechanizmusának uniós 
polgárokra történő alkalmazása tekintetében.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról.
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A közösségi jog a 2004/38/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdéséből és 28. cikkéből, 
valamint az Európai Bíróság széles körű ítélkezési gyakorlatából1 következően tiltja az uniós 
polgárok automatikus kitoloncolását, akik csak közrendi és közbiztonsági okokból 
toloncolhatók ki, ha az érintett egyén személyes magatartása valódi, közvetlen és kellően 
súlyos veszélyt jelent a társadalom valamely alapvető érdekére. Ennek értékelését csak az 
adott eset vizsgálata alapján lehet elvégezni, és ennek meg kell felelnie az arányosság 
elvének.

A súlyosító körülmények mechanizmusa tekintetében a Bíróság több alkalommal úgy döntött, 
hogy amennyiben a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárok nem tartják be a 
b e f o g a d ó  tagállambeli közigazgatási eljárásokat, ez csak arányosan és 
megkülönböztetésmentesen szankcionálható.

A Bizottság rámutat arra, hogy az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy a Szerződésben és 
a végrehajtására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden 
uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. 
Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

Következtetés
A 92/08. sz. törvényerejű rendelet megfeleléséről
Az uniós polgárok automatikus kiutasítása és az illegális tartózkodás miatti súlyosító 
körülmény tekintetében folynak a Bizottság és az olasz hatóságok közötti megbeszélések a 
megfelelő megoldás megtalálása érdekében. Az olasz hatóságok írásban közölték a 
Bizottsággal azt a szándékukat, hogy módosítják a 92/08. sz. törvényerejű rendeletet annak a 
közösségi joggal való összhangjának megteremtése céljából. A Bizottság teljes mértékben ki 
kívánja használni a Szerződés szerinti hatásköreit a módosítások gyors bevezetésének 
biztosítása érdekében. 
A Ponticelliben történt támadások tárgyában
A Bizottság ismételten elutasítja a rasszizmus és az idegengyűlölet mindenfajta 
megnyilvánulását, függetlenül attól, hogy ezek honnan származnak. A Bizottság 
rendelkezésére álló információkból az derül ki, hogy a ponticelli események nem függenek 
össze a közösségi joggal.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A 92/08. sz. törvényerejű rendelet megfelelősége (az automatikus kiutasítás és a súlyosbító 
körülmények mechanizmusa tekintetében):
Hivatkozva a 702/2008 sz. petícióval kapcsolatos korábbi közleményére, a Bizottság 
tájékoztatja a Parlamentet, hogy 2009. július 2-án az olasz parlament e két kérdés tekintetében 
módosította2 az olasz büntető törvénykönyvet és büntető perrendtartást a 2004/38/EK 

                                               
1 Az irányelv 27. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a büntetőügyben történt korábbi elítéléssel 
önmagában nem indokolható a kitoloncoló intézkedés. Lásd többek között a Bíróság C-50/06. sz. Bizottság 
kontra Hollandia ügyben 2007. június 7-én hozott ítéletét.
2 733-B sz. törvény
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irányelvvel való összhang megteremtése végett.

Következtetés
A Bizottság megvizsgálta az olasz büntető törvénykönyv és büntető perrendtartás legutóbbi 
módosításait. A súlyosbító körülmények kérdése még mindig tisztázásra szorul, mégpedig 
annak az uniós polgárok harmadik országból származó családtagjaira való lehetséges 
alkalmazása tekintetében. A Bizottság hamarosan találkozni kíván az olasz hatóságokkal, 
hogy megvitassák a 38/2004/EK irányelv végrehajtását, ezen belül az említett konkrét 
kérdéseket, és lezárhassák az olasz jogszabályok közösségi joggal való 
összeegyeztethetőségével kapcsolatos általános vizsgálatot.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság közbenjárását követően Olaszország módosította az uniós állampolgárok 
kiutasítására vonatkozó jogszabályait oly módon, hogy azokat összhangba hozta a 
2004/38/EK irányelv biztosítékokról szóló VI. fejezetével. Ezzel kapcsolatban a Bizottság 
még mindig néhány kérdés tisztázását kéri, és emiatt kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal. 
A súlyosbító körülmények kérdését az olasz alkotmánybíróság 2010. július 5-i 294. sz. 
ítéletével feloldotta, mivel a 61. cikk (11a) bekezdését alkotmányellenesnek minősítette.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III): 2012. március 16.

Az olasz hatóságok 2011. június 23-án elfogadták a 89. sz. törvényerejű rendeletet, melynek 
célja a Bizottság kérésének megfelelően a 2004/38/EK irányelv megfelelő átültetése. 
A törvényerejű rendelet eloszlatja a Bizottság fennmaradó kétségeit a petíció benyújtója által 
felvetett, az egyes uniós polgárok kitoloncolását érintő kérdésekkel kapcsolatban. 


