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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1226/2007 dėl Italijos dekreto dėl iš Rumunijos atvykstančių 
romų kilmės piliečių išsiuntimo nesuderinamumo su EB Direktyva 2004/38, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan de Dios Ramirez Heredia organizacijos 
„Union Romani“ vardu

Peticija Nr. 0702/2008 dėl tariamų rasistinių aktų prieš romų bendruomenės 
atstovus Pontičelyje (Neapolis), kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan de Dios 
Ramirez Heredia Romų sąjungos vardu

1. Peticijos santrauka Nr. 1226/2007

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis būtinų priemonių, kad būtų sušvelnintas 
Italijos vyriausybės dekretas dėl skubaus iš Rumunijos atvykstančių romų kilmės piliečių 
išsiuntimo. Peticijos pateikėjas mano, kad ši priemonė pažeidžia EB Direktyvą 2004/38 dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad romai geriausiai atspindi Europos pilietybės koncepciją, nes jie 
paplitę visoje ES teritorijoje, bet tapatina save su tomis šalimis, kuriose gimė. Peticijos 
pateikėjas griežtai kritikuoja Europos Komisijos nario Franco Frattini Direktyvos 2004/38 
aiškinimą; jis teigia, kad visi ES piliečiai, kurie negali pateikti gyvenamosios vietos įrodymų 
priimančiojoje valstybėje narėje, galėtų būti siunčiami atgal į savo kilmės valstybę narę.

Peticijos santrauka Nr. 0702/2008

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pradėti 2008 m. kovo mėn. Pontičelyje 
įvykusių incidentų, kai prieš romų bendruomenės atstovus, daugiausia romų tautybės, buvo 
įvykdyti rasistiniai ir ksenofobiniai Italijos piliečių surengti išpuoliai, tyrimą. Pasak peticijos 
pateikėjo, buvo padegtos įvairios romų gyvenvietės ir tai padarė didelę žalą. Peticijos 
pateikėjas labai kritikuoja Italijos vyriausybės imigracijos politiką, kuria, jo manymu, 
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kurstomi tokie išpuoliai ir pažeidžiami Europos ir tarptautiniai šios srities teisės aktai.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1226/2007 paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 18 d. ir peticija Nr. 0702/2008 
paskelbta priimtina 2008 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas

Peticija Nr. 1226/2007, gauta 2008 m. rugsėjo 26 d.

Peticijos pateikėjas yra Ispanijos organizacijos „Union Romani“ vadovas. 2007 m. lapkričio 
6 d. rašte jis paprašė Europos Parlamento pirmininko patvirtinti reikiamas iniciatyvas, 
kuriomis būtų sušvelnintas 2007 m. lapkričio 1 d. Italijos vyriausybės priimtas dekretas dėl 
skubaus iš Rumunijos atvykstančių romų kilmės piliečių išsiuntimo. Peticijos pateikėjas 
primena, kad pagrindiniai Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje tikslai – palengvinti galimybę ES 
piliečiams naudotis šia teise, supaprastinti administracinius reikalavimus, išplėsti šeimos narių 
teises ir apriboti valstybių narių galimybes nesuteikti teisės į gyvenamąją vietą arba ją atimti. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad romų tauta yra geriausias Europos pilietybės koncepcijos 
pavyzdys, nes jie paplitę visoje ES teritorijoje ir laiko save ir Europos, ir savo gimtosios šalies 
piliečiais. Peticijos pateikėjas griežtai kritikuoja buvusio Europos Komisijos nario Franco 
Frattini Direktyvos 2004/38 aiškinimą; jis teigė, kad visi ES piliečiai, kurie negali įrodyti savo 
gyvenamosios vietos priimančiojoje valstybėje narėje, turėtų būti siunčiami atgal į savo 
kilmės valstybę narę.

Komisijos pastabos 

Peticijos pateikėjas tą pačią dieną nusiuntė šį raštą Europos Komisijos pirmininkui 
J. M. Barroso. 2007 m. gruodžio 20 d. J. M. Barroso pateikė atsakymą.  Jis pastebėjo, kad 
Komisija ne kartą pareiškė savo poziciją dėl Direktyvos 2004/38/EB turinio ir taikymo srities 
naujai priimto dekreto atžvilgiu ir dėl Sąjungos piliečių išsiuntimo iš Italijos teritorijos, taip 
pat išreiškė didelį susirūpinimą dėl su tuo susijusių rasistinių ir ksenofobinių apraiškų.

Pirmininkas J. M. Barroso taip pat nurodė, kad Komisija visada laikėsi šių teiginių:

 Direktyvoje 2004/38/EB leidžiama išsiųsti ES piliečius viešosios tvarkos ar 
visuomenės saugumo sumetimais, tik tuo atveju, kai atitinkamo asmens elgesys, 
tikrai kelia tikrą, esamą ir pakankamai didelį pavojų, darantį poveikį vienam iš 
pagrindinių visuomenės interesų.

 Sprendimai dėl išsiuntimo turi būti priimami laikantis visų procedūrinių ir esminių 
garantijų, kurios numatytos Direktyvoje 2004/38/EB. Šioje direktyvoje leidžiama 
išsiųsti ES piliečius, kurie nėra pagal sutartį dirbantys darbuotojai ar savarankiškai 
dirbantys asmenys, jei paaiškėja, kad jie neturi pakankamai išteklių, todėl taptų 
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našta priimančiosios valstybės narės socialinės pagalbos sistemai, ir neturi 
visaverčio sveikatos draudimo.

 Net jei dekretas įsigaliotų nedelsiant ir būtų taikomas išsiunčiant ES piliečius, 
piliečiams manant, kad sprendimas dėl jų išsiuntimo neatitinka direktyvoje 
nustatytų garantijų, jie gali apskųsti tokį sprendimą nacionaliniams Italijos 
teismams, kurie privalo netaikyti nacionalinių taisyklių, kurios prieštarautų 
Bendrijos teisei. Kilus abejonių dėl Bendrijos teisės nuostatų aiškinimo, tokie 
teismai gali perduoti arba, jei pagal nacionalinę teisę nėra jokių teisės gynimo 
būdų tokių teismo sprendimų atžvilgiu, privalo perduoti nagrinėti klausimą 
Europos Teisingumo Teismui.

Komisijos pirmininkas taip pat pabrėžė, jog nepaisant to, kad viešosios tvarkos ir visuomenės 
saugumo sąvokas apibrėžia valstybės narės, tokių principų taikymą griežtai kontroliuoja 
Bendrijos institucijos. Tokia kontrolė vykdoma atsižvelgiant į pagrindines teises, įtvirtintas 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.
Dėl 2007 m. lapkričio 1 d. dekreto suderinamumo su direktyva Pirmininko J. M. Barroso 
atsakyme nurodyta, kad, atsižvelgiant į tai, jog tekstą per šešiasdešimt dienų turi patvirtinti 
Italijos parlamentas, Europos Komisijos pozicija priklausys nuo galutinės teksto redakcijos.

Pirmininkas J. M. Barroso galiausiai pakartojo, kad Komisija visuomet smerkia visas 
rasistines ir ksenofobines apraiškas, ir pabrėžė savo įsipareigojimą gerinti romų tautos padėtį 
ES.

Tolesni Italijos teisės akto pakeitimai

2007 m. lapkričio 1 d. Italijos dekretu, dėl kurio pateikta peticija, iš dalies pakeistas 2007 m. 
vasario 3 d. dekretas Nr. 30, kuriuo Direktyva 2004/38/EB perkeliama į nacionalinę teisę.
Italijos parlamentas nepakeitė dekreto įstatymu per šešiasdešimt dienų kaip numatyta pagal 
galiojančią tvarką. Tekstas buvo pakeistas antruoju dekretu, priimtu 2007 m. gruodžio 29 d.
Šis dekretas taip pat netapo įstatymu ir buvo pakeistas trečiuoju tekstu, t. y. 2008 m. gegužės 
21 d. dekretu Nr. 32. Naujausiame 2008 m. gegužės 21 d. priimtame „saugumo teisės aktų 
pakete“ yra naujas dekretas, kuriuo dar kartą keičiamas Italijos dekretas, kuriuo įgyvendinama 
direktyva. Šiuo metu Komisija nagrinėja šį naują tekstą.

Išvada

Komisija atidžiai nagrinėja Italijos teisės akto, kuriuo įgyvendinama direktyva, pakeitimus.“

Peticija Nr. 0702/2008, gauta 2009 m. vasario 20 d.

Peticijos pateikėjas, Ispanijos pilietis, skundžiasi dėl tariamo romų tautybės asmenų teisių 
pažeidimo ir rimtų ksenofobijos išpuolių, kurie tariamai padaryti prieš juos Italijoje. Visų 
pirma peticijos pateikėjas praneša apie užpuolimus Pontičelyje, per kuriuos padegti keli romų 
namai, taip pat apie Italijos vyriausybės, kuri ne tik nepasmerkė tokių išpuolių, bet ir laikosi 
griežtos linijos imigrantų atžvilgiu, elgesį. Peticijos pateikėjas prašo Parlamento pradėti tirti 
šio užpuolimo priežastis ir įspėti Italijos vyriausybę dėl jos įsipareigojimų visiškai paisyti 
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atitinkamos Bendrijos teisės. 

Komisijos pastabos dėl peticijos
Dėl Pontičelyje įvykdytų užpuolimų:
Komisija žiniasklaidos pranešimuose sekė informaciją apie 2008 m. gegužės mėn. Pontičelyje 
įvykdytus užpuolimus. ES pagrindinių teisių agentūra paskelbė incidento ataskaitą šiuo 
klausimu, taip pat įtraukė ir kitus tariamus agresijos prieš romų tautybės asmenis atvejus. 
Remiantis Komisijos turima informacija, atrodytų, kad Pontičelio įvykiai nesusiję su 
Bendrijos teise.“ 
Dėl vadinamojo „Italijos saugumo teisės aktų paketo“ atitikties Bendrijos teisei:
Peticijos pateikėjas kelia klausimą, ar tam tikri vadinamojo „Italijos saugumo teisė aktų 
paketo“ aspektai atitinka Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1 nuostatas. 
– Įstatymo galią turinčio dekreto projekto, kuriuo siekiama į nacionalinę teisę perkelti 
Direktyvą 2004/38 atitiktis
Dėl įstatymo galią turinčio dekreto, kuriuo siekiama pakeisti Įstatymo galią turintį 
dekretą Nr. 30/2007, kuriuo į Italijos teisę perkeliama Direktyva 2004/38/EB, Komisija 
nurodo, kad Italijos valdžios institucijos, gavusios Komisijos pastabas, jo nebeįgyvendina. 

– Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 92/08 atitiktis (automatinis išsiuntimas ir sunkinančių 
aplinkybių mechanizmas)
Įstatymu liepos 24 d. tapusio įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 92/80, susijusio su skubiomis 
priemonėmis viešojo saugumo srityje, atžvilgiu Komisija Italijos valdžios institucijoms jau 
pareiškė didelį susirūpinimą dėl jo turinio, būtent dėl automatinio ES piliečių išsiuntimo tam 
tikrais atvejais ir galimo sunkinančių aplinkybių mechanizmo taikymo ES piliečiams.

Bendrijos teisėje, kaip matyti iš Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 2 dalies ir 28 straipsnio, ir 
plačioje ETT jurisprudencijoje2 draudžiamas automatinis ES piliečių išsiuntimas, ir jie gali 
būti išsiunčiami tik dėl viešosios tvarkos ir viešojo saugumo priežasčių, kai atitinkamo 
asmens elgesys kelia tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių 
visuomenės interesų. Vertinimą galima atlikti tik remiantis pavienio atvejo tyrimais ir 
vertinimas turi atitikti proporcingumo principą.

Dėl sunkinančių aplinkybių mechanizmo Teisingumo Teismas kelis kartus priėmė sprendimą, 
kad savo laisvo judėjimo teises įgyvendinantys ES piliečiai dėl negebėjimo laikytis 
priimančiosios valstybės narės administracinių procedūrų gali būti baudžiami proporcingai ir 
nediskriminuojančiai.
Komisija nurodo, kad EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos 
pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 
jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
2 Direktyvos 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buvę kriminaliniai nusikaltimai patys savaime negali 
būti priežastis imtis išsiuntimo iš šalies priemonių. Žr., be kita ko, 2007 m. birželio 7 d. Teismo sprendimą 
Komisija prieš Nyderlandus, C-50/06.
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Sutartyje ir jai įgyvendinti priimtuose teisės aktuose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
Atitinkami apribojimai ir sąlygos nurodytos Direktyvoje 2004/38/EB. 

Išvada
Dėl įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 92/80 atitikties:
Vyksta Komisijos ir Italijos valdžios institucijų derybos dėl automatinio ES piliečių 
išsiuntimo ir sunkinančių aplinkybių neteisėtai gyvenant ir siekiama rasti tinkamą sprendimą. 
Italijos valdžios institucijos raštu pranešė Komisijai apie savo ketinimą pakeisti įstatymo galią 
turinį dekretą Nr. 98/08 ir suderinti jį su Bendrijos teise. Komisija ketina pasinaudoti visais 
savo įgaliojimais pagal Sutartį, kad užtikrintų, jog pakeitimai būtų padaryti greitai. 
Dėl užpuolimų Pontičelyje:
Komisija ne kartą pripažino netinkamomis rasizmo ir ksenofobijos apraiškas, kad ir kur jų 
būtų. Remiantis Komisijos turima informacija, atrodytų, kad Pontičelio įvykiai nesusiję su 
Bendrijos teise.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 92/08 atitiktis (automatinis išsiuntimas ir sunkinančių 
aplinkybių mechanizmas)
Papildydama anksčiau pateiktą atsakymą dėl peticijos Nr. 702/2008, Komisija praneša 
Parlamentui, kad 2009 m. liepos 2 d. Italijos parlamentas priėmė Italijos baudžiamojo 
kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso pataisas1, susijusias su šiais dviems klausimais, 
siekdamas suderinti juos su Direktyva 2004/38.

Išvada
Komisija išanalizavo naujausius Italijos baudžiamojo kodekso ir Baudžiamųjų procedūrų 
kodekso pakeitimus. Dar turi būti aiškinamasi dėl sunkinančių aplinkybių klausimo, visų 
pirma dėl jų galimo taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ES piliečių šeimos nariai. 
Komisija, siekdama užbaigti savo bendrąjį vertinimą, ar Italijos teisės aktai atitinka EB teisę, 
ketina greitai susitikti su Italijos valdžios institucijomis ir su jomis aptarti Direktyvos 38/2004 
įgyvendinimą, įskaitant šiuos konkrečius klausimus.

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

Komisijai įsikišus, Italija iš dalies pakeitė su ES piliečių išsiuntimu susijusius teisės aktus 
taip, kad jie atitiktų Direktyvos 2004/38/EB dėl apsaugos priemonių VI skyriaus nuostatas. 
Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija iki šiol reikalauja pateikti tam tikrus paaiškinimus 
ir todėl susisiekė su Italijos valdžios institucijomis. Sunkinančių aplinkybių klausimą Italijos 
konstitucinis teismas išsprendė 2010 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 294, kuriame paskelbė, kad 
61 straipsnio 11a punktas prieštarauja Konstitucijai.

6. Komisijos atsakymas (REV. III), gautas 2012 m. kovo 16 d.

                                               
1 Įstatymas Nr. 733-B.
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Italijos valdžios institucijos 2011 m. birželio 23 d. priėmė įstatymo galią turintį dekretą 
Nr. 89, kuriuo siekiama teisingai į nacionalinę teisę perkelti Direktyvą 2004/38/EB, kaip 
reikalavo Komisija. 
Įstatymo galią turintis dekretas išsklaido likusias Komisijos abejones, susijusias su peticijos 
pateikėjo iškeltais ES piliečių išsiuntimo iš šalies klausimais. 


