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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1226/2007, ko Romu apvienības vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Juan de Dios Ramirez Heredia, par to, ka Itālijas valdības 
dekrēts par no Rumānijas ieradušos romu tautības pilsoņu izraidīšanu 
neatbilst Direktīvai 2004/38/EK

Lūgumraksts Nr. 0702/2008, ko apvienības „Union Romani” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Juan de Dios Ramirez Heredia, par iespējamām rasistiskām 
darbībām pret romu kopienas pārstāvjiem Pontičelli (Neapolē)

1. Lūgumraksta Nr. 1226/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt vajadzīgos pasākumus, lai mīkstinātu 
Itālijas valdības dekrētu par tūlītēju no Rumānijas ieradušos romu tautības pilsoņu izraidīšanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis dekrēts pārkāpj Direktīvu 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka romi vislabāk atspoguļo Eiropas pilsonības jēdzienu, jo 
dzīvo visā Eiropas teritorijā, taču jūtas piederīgi valstij, kurā dzimuši. Lūgumraksta 
iesniedzējs asi kritizē Direktīvas 2004/38/EK interpretāciju, ko sniedzis Eiropas Savienības 
komisārs Franco Frattini, kurš paziņoja, ka visus ES pilsoņus, kas nevar uzrādīt dzīvesvietas 
dokumentāru pierādījumu uzņēmējā dalībvalstī, var nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes dalībvalsti.

Lūgumraksta Nr. 0702/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt 2008. gadā Pontičelli, Neapolē, 
notikušos incidentus, kad Itālijas pilsoņi veica rasistiskas un ksenofobiskas darbības pret romu 
kopienas pārstāvjiem, galvenokārt Rumānijas valstspiederīgajiem. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju tika aizdedzinātas vairākas romu apmetnes, nodarot 
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ievērojamus postījumus. Lūgumraksta iesniedzējs asi kritizē Itālijas valdības īstenoto 
imigrācijas politiku, kas, viņaprāt, pieļauj šādas darbības un pārkāpj Eiropas un starptautiskos 
tiesību aktus šajā jomā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1226/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī, un lūgumraksts 
Nr. 0702/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde

Saņemta 2008. gada 26. septembrī attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 1226/2007

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Spānijas romu apvienības priekšsēdētājs. Viņš savā 2007. gada 
6. novembra vēstulē lūdza Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju pieņemt vajadzīgās iniciatīvas, 
lai mīkstinātu Itālijas valdības 2007. gada 1. novembrī pieņemto dekrētu par tūlītēju no 
Rumānijas ieradušos romu tautības pilsoņu izraidīšanu. Lūgumraksta iesniedzējs atgādina, ka 
Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā galvenie mērķi ir veicināt minēto tiesību 
īstenošanu, vienkāršot administratīvās prasības, paplašināt ģimenes locekļu tiesības un 
sašaurināt dalībvalstu iespējas atteikt vai apturēt uzturēšanās tiesības. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka romu tauta vislabāk atspoguļo Eiropas pilsonības jēdzienu, jo romi 
dzīvo visā Eiropas Savienības teritorijā un uzskata sevi gan par Eiropas pilsoņiem, gan par 
piederīgiem valstij, kurā dzimuši. Lūgumraksta iesniedzējs asi kritizē Direktīvas 2004/38/EK 
interpretāciju, ko sniedzis bijušais Eiropas Savienības komisārs Franco Frattini, kurš 
paziņoja, ka visus Savienības pilsoņus, kas nevar uzrādīt savu dzīvesvietu uzņēmējā 
dalībvalstī, var nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes dalībvalsti.

Komisijas komentāri

Minētajā datumā lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja vēstuli ar tādu pašu saturu Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājam J. M. Barroso. J. M. Barroso atbildēja 2007. gada 20. decembrī. 
Viņš norādīja, ka Komisija ir vairākkārt paudusi savu nostāju attiecībā uz Direktīvas 
2004/38/EK saturu un darbības jomu, kas attiecas uz jaunā dekrēta-likuma pieņemšanu un 
Savienības pilsoņu izraidīšanu no Itālijas teritorijas, kā arī izteikusi nopietnas bažas par 
rasistiskām un ksenofobiskām izpausmēm šajā saistībā.

Priekšsēdētājs J. M. Barroso arī norādīja, ka Komisija ir vienmēr atbalstījusi turpmāk minētos 
apgalvojumus.

 Direktīvā 2004/38/EK pieļauta Savienības pilsoņu izraidīšana sabiedriskās kārtības 
vai valsts drošības apsvērumu dēļ, pamatojoties tikai uz attiecīgā indivīda 
personisko darbību, kura rada faktiskus, attiecīgajā brīdī esošus un pietiekami 
nopietnus draudus, kas skar kādu no sabiedrības pamatinteresēm.
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 Lēmums par izraidīšanu jāpieņem, pilnībā ievērojot Direktīvā 2004/38/EK 
paredzētās procesuālās un būtiskākās garantijas. Minētajā direktīvā paredzēta 
iespēja izraidīt tos Savienības pilsoņus, kuri nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātās 
personas, ja viņu līdzekļi nav pietiekami, lai nekļūtu par uzņēmējas dalībvalsts 
sociālās palīdzības sistēmas slogu, un viņiem nav visaptverošas veselības 
apdrošināšanas.

 Pat ja dekrēts-likums stājās spēkā nekavējoties un tika piemērots, lai izraidītu 
Savienības pilsoņus, ja šie pilsoņi uzskata, ka attiecībā uz viņiem pieņemtais 
izraidīšanas lēmums neatbilst direktīvā noteiktajām garantijām, viņi var vērsties 
Itālijas tiesās, kuru pienākums ir nepieļaut tādu valsts likumu piemērošanu, kas ir 
pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Ja rodas šaubas par Kopienas tiesību aktu 
noteikumu interpretāciju, minētās tiesas var iesniegt jautājumu Eiropas Savienības 
Tiesā, vai, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pret attiecīgās tiesas lēmumiem, tām būtu jāiesniedz jautājums Eiropas Savienības 
Tiesā.

Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra arī to, ka, lai arī valsts politikas un sabiedriskās kārtības 
koncepciju nosaka dalībvalstis, attiecībā uz šīs koncepcijas piemērošanu Kopienas iestādēm 
jāveic stingra kontrole, ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā 
noteiktās pamatbrīvības.

Attiecībā uz 2007. gada 1. novembra dekrēta atbilstību direktīvai priekšsēdētāja J. M. Barroso
atbildē norādīts, ka, tā kā minēto dokumentu vajadzēja apstiprināt Itālijas parlamentā 
sešdesmit dienu laikā, Komisijas nostāja ir atkarīga no šā dokumenta teksta galīgās versijas.

Visbeidzot, priekšsēdētājs J. M. Barroso atkārtoti uzsvēra, ka Komisija ir vairākkārt 
nosodījusi visas rasistiskās un ksenofobiskās izpausmes un veicinājusi romu stāvokļa 
uzlabošanu Eiropas Savienībā.

Itālijas tiesību aktu turpmākie grozījumi

Ar lūgumrakstā minēto Itālijas 2007. gada 1. novembra dekrētu tika grozīts 2007. gada 
6. februāra normatīvais dekrēts Nr. 30, ar kuru transponēta Direktīva 2004/38/EK. Itālijas 
parlaments šo dekrētu neapstiprināja par tiesību aktu sešdesmit dienu laikā saskaņā ar 
piemērojamo procedūru. Dokumentu aizstāja ar otro dekrētu-likumu, ko pieņēma 2007. gada 
29. decembrī. Arī šis dekrēts netika apstiprināts par tiesību aktu un tika aizstāts ar trešo 
dokumentu — 2008. gada 28. februārī pieņemto normatīvo dekrētu Nr. 32. Nesen pieņemtajā 
2008. gada 21. maija „drošības paketē” ietverts jauns normatīvais dekrēts, ar kuru atkārtoti 
tiek grozīts Itālijas normatīvais dekrēts, ar ko īsteno minēto direktīvu. Komisija izskata 
minēto jauno dokumentu.

Secinājumi

Komisija rūpīgi pārbauda grozījumus Itālijas tiesību aktos, ar kuriem īsteno minēto direktīvu.”

Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī attiecībā uz 
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lūgumrakstu Nr. 0702/2008

„Lūgumraksta iesniedzējs, Spānijas valstspiederīgais, sūdzas par iespējamu būtisku romu 
kopienas pārstāvju tiesību pārkāpumu un nopietnām ksenofobiskām darbībām, kas varētu būt 
īstenotas pret šīs kopienas pārstāvjiem Itālijā. Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs ziņo par 
uzbrukumiem Pontičelli rajonā, kuru laikā vairākas romu apdzīvotas mājas tika aizdedzinātas, 
kā arī par Itālijas valdības rīcību, kas ne tikai nav nosodījusi šīs darbības, bet ir pieņēmusi arī 
bargu nostāju pret imigrantiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu izmeklēt šā 
uzbrukuma iemeslus un brīdināt Itālijas valdību par tās pienākumu rīkoties atbilstīgi 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
Par uzbrukumiem Pontičelli:
Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību Komisija sekoja līdzi 2008. gada maijā Pontičelli 
notikušo uzbrukumu pārskatam. ES Pamattiesību Aģentūra publicēja ziņojumu par šo 
starpgadījumu, kā arī par citiem iespējamiem agresijas incidentiem, kas vērsti pret romu 
kopienas pārstāvjiem. 

Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, ir skaidrs, ka notikumi Pontičelli rajonā nav 
saistīti ar Kopienas tiesību aktiem.

Par tā saucamās Itālijas drošības paketes atbilstību Kopienas tiesību aktiem:
Lūgumraksta iesniedzējs ierosina jautājumu par tā saucamās Itālijas drošības paketes īpašo 
aspektu saderību ar Direktīvu 2004/38/EK par ES pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā1.

– Normatīvā dekrēta projekta, kas izstrādāts nolūkā transponēt Direktīvu 2004/38/EK, 
atbilstība
Attiecībā uz normatīvā dekrēta projektu, kas izstrādāts nolūkā grozīt normatīvo 
dekrētu Nr. 30/2007, ar ko Itālijas tiesību aktos transponē Direktīvu 2004/38/EK, Komisija 
norāda, ka pēc Komisijas komentāru saņemšanas Itālijas varas iestādes ir atteikušās no tā 
īstenošanas. 

– Dekrēta-likuma Nr. 92/08 (automātiska izraidīšana un atbildību pastiprinošu apstākļu 
mehānisms) atbilstība
Attiecībā uz dekrētu-likumu Nr. 92/08 par steidzamiem pasākumiem sabiedrības drošības 
jomā, kas pagājušā gada 24. jūlijā tikai pārstrādāts tiesību aktā, Komisija Itālijas varas 
iestādēm jau ir paudusi nopietnas bažas par tā saturu, proti, attiecībā uz automātisku ES 
pilsoņu izraidīšanu atsevišķos gadījumos, kā arī attiecībā uz atbildību pastiprinošu apstākļu 
mehānisma iespējamo piemērošanu ES pilsoņiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 27. panta 2. punktu un 28. pantu, kā arī saskaņā ar plašu 
Eiropas Kopienu Tiesas praksi2 Kopienas tiesības aizliedz tādu ES pilsoņu automātisku 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 
viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
2 Direktīvas 27. panta 2. punktā minēts, ka iepriekšējas kriminālas sodāmības pašas par sevi nav 
pamatojums izraidīšanas pasākumu veikšanai. Sk.  inter alia Tiesas 2007. gada 7. jūnija spriedumu Lietā C-
50/06 Komisija/Nīderlande.
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izraidīšanu, kurus var izraidīt vienīgi saistībā ar sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības 
pārkāpumiem, ja attiecīgā indivīda personiskā darbība rada patiesus, attiecīgajā brīdī esošus 
un pietiekami nopietnus draudus, kas skar kādu no sabiedrības pamatinteresēm. Šādu 
novērtējumu var veikt, vienīgi pārbaudot katru atsevišķo gadījumu, un tam jābūt saskaņā ar 
proporcionalitātes principu.

Attiecībā uz atbildību pastiprinošu apstākļu mehānismu Eiropas Kopienu Tiesa vairākkārt ir 
lēmusi, ka pret tādiem ES pilsoņiem, kuri īsteno savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, bet 
nespēj ievērot uzņemošās dalībvalsts administratīvos procesus, sankcijas var izvērst vienīgi 
proporcionālā un nediskriminējošā veidā.
Komisija norāda, ka EK Līguma 18. pantā ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK. 
Secinājumi
Par dekrēta-likuma Nr. 92/08 atbilstību
Attiecībā uz ES pilsoņu automātisku izraidīšanu un attiecībā uz atbildību pastiprinošiem 
apstākļiem par nelikumīgu uzturēšanos, lai rastu piemērotu risinājumu, notiek sarunas starp 
Itālijas varas iestādēm un Komisiju. Itālijas varas iestādes Komisijai ir rakstiski ziņojušas par 
to nodomiem grozīt dekrētu-likumu Nr. 92/08, lai tas būtu saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem. Komisija ir apņēmusies pilnībā izmantot tai Līgumā garantētās tiesības, lai 
nodrošinātu ātru grozījumu ieviešanu. 
Par uzbrukumiem Pontičelli rajonā
Komisija atkārtoti ir noraidījusi jebkādas rasisma un ksenofobijas izpausmes neatkarīgi no to 
iemesla. Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, ir skaidrs, ka notikumi Pontičelli 
nav saistīti ar Kopienas tiesību aktiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Dekrēta-likuma Nr. 92/08 (attiecībā uz automātisku izraidīšanu un vainu pastiprinošu 
apstākļu mehānismu) atbilstība:
papildus iepriekšējam paziņojumam par lūgumrakstu Nr. 702/2008 Komisija informē 
Parlamentu, ka 2009. gada 2. jūlijā Itālijas parlaments saistībā ar abiem minētajiem 
jautājumiem ieviesa izmaiņas1 Itālijas kriminālkodeksā un kriminālprocesa kodeksā, lai 
panāktu to atbilstību Direktīvai 2004/38/EK.

Secinājumi
Komisija izanalizēja jaunākos grozījumus Itālijas kriminālkodeksā un kriminālprocesa 
kodeksā. Vēl jānoskaidro jautājums par vainu pastiprinošiem apstākļiem, jo īpaši par to 
piemērošanu attiecībā uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem no trešām valstīm. Komisija plāno 
drīzumā tikties ar Itālijas varas iestādēm, lai kopīgi apspriestu Direktīvas 2004/38/EK 
                                               
1 Likums Nr. 733-B
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īstenošanu, tostarp arī minētos konkrētos jautājumus, ņemot vērā, ka tai jāpabeidz Itālijas 
tiesību aktu atbilstības EK tiesību aktiem vispārējais novērtējums.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

„Pēc Komisijas iesaistīšanās šajā lietā Itālija grozīja tās tiesību aktu attiecībā uz ES pilsoņu 
izraidīšanu, lai to pielāgotu Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļai par ieceļošanas tiesību un 
uzturēšanās tiesību ierobežojumiem sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumu dēļ. Šajā sakarībā Komisija joprojām pieprasa precizējumus un tādēļ 
sazinās ar Itālijas varas iestādēm. Itālijas Konstitucionālajā tiesā tika risināts jautājums par 
atbildību pastiprinošiem apstākļiem un tās 2010. gada 5. jūlija spriedumā Nr. 294 tika atzīts, 
ka 61. panta 11.a punkts nav konstitucionāls.”

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 16. martā

„Itālijas varas iestādes 2011. gada 23. jūnijā pieņēma dekrētu-likumu Nr. 89, kurā paredzēts 
nodrošināt pareizu Direktīvas 2004/38/EK transponēšanu, kā to pieprasīja Komisija. 
Šis dekrēts-likums kliedē Komisijas šaubas saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja pieminētajiem 
jautājumiem attiecībā uz ES pilsoņu izraidīšanu.”


