
CM\896363NL.doc PE414.256v04-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.3.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1226/2007, ingediend door Juan de Dios Ramírez Heredia 
(Spaanse nationaliteit), namens “Unión Romaní”, over onverenigbaarheid 
van het Italiaanse besluit inzake de uitlevering van burgers van Roma-
afkomst uit Roemenië met Richtlijn 2004/38/EG

Verzoekschrift 0702/2008 van Juan de Dios Ramirez Heredia (Spaanse 
nationaliteit), namens “Unión Romaní”, over vermeende racistische 
handelingen gericht tegen de Roma-gemeenschap in Ponticelli (Napels)

1. Samenvatting van verzoekschrift 1226/2007

Indiener vraagt het Europees Parlement de nodige maatregelen te nemen om het besluit van 
de Italiaanse regering over onmiddellijke uitlevering van burgers uit Roemenië met een 
Roma-afkomst af te zwakken. Indiener meent dat deze maatregel in strijd is met EG-Richtlijn 
2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Indiener stelt dat Roma’s het beste 
voorbeeld van het concept van Europees burgerschap vormen, aangezien ze over het gehele 
gebied van de EU verspreid zijn, maar zichzelf identificeren met hun geboorteland. Indiener 
heeft sterke kritiek op de interpretatie van Richtlijn 2004/38 door Eurocommissaris Franco 
Frattini, die heeft verklaard dat alle burgers die niet kunnen bewijzen dat ze in het gastland 
wonen, teruggestuurd kunnen worden naar de lidstaat waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Samenvatting van verzoekschrift 0702/2008

Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek te starten naar de incidenten die 
plaatsvonden in mei 2008 in Ponticelli (Napels), toen vertegenwoordigers van de Roma-
gemeenschap, die voornamelijk de Roemeense nationaliteit hadden, het doelwit werden van 
racistische en xenofobe handelingen gepleegd door Italiaanse burgers. Volgens indiener 
werden kampen van de Roma’s in brand gestoken, wat ernstige schade veroorzaakte. Indiener 
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bekritiseert in sterke bewoordingen het immigratiebeleid van de Italiaanse regering, dat zulke 
handelingen zou aanmoedigen en in strijd zou zijn met de Europese en internationale 
wetgeving op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1226/2007 werd ontvankelijk verklaard op 18 april 2008 en verzoekschrift 
0702/2008 werd ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 1226/2007, ontvangen op 26 
september 2008.

Indiener is voorzitter van de Spaanse "Unión Romaní". In een brief van 6 november 2007 
heeft hij de voorzitter van het Europees Parlement gevraagd de nodige initiatieven te nemen 
ter afzwakking van het decreet dat op 1 november 2007 door de Italiaanse regering is 
aangenomen inzake de onmiddellijke uitzetting van burgers uit Roemenië met een Roma-
afkomst. Indiener herinnert eraan dat de belangrijkste doelstellingen van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden zijn: dit recht te vergemakkelijken 
voor burgers van de Unie, de administratieve eisen te vereenvoudigen, de rechten van 
familieleden uit te breiden en de mogelijkheid voor lidstaten om het recht van verblijf te 
weigeren of te beëindigen, te beperken. Hij stelt dat Roma’s het beste voorbeeld van het 
concept van Europees burgerschap vormen, aangezien ze over het gehele gebied van de EU 
verspreid zijn, maar zichzelf identificeren met hun geboorteland. Hij heeft sterke kritiek op de 
interpretatie van Richtlijn 2004/38 door voormalig Eurocommissaris Franco Frattini, die heeft 
verklaard dat alle burgers die niet kunnen bewijzen dat ze in het gastland wonen, 
teruggestuurd moeten worden naar de lidstaat waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Opmerkingen van de Commissie 

Indiener heeft dezelfde brief op dezelfde datum gestuurd aan voorzitter Barroso van de 
Europese Commissie. De heer Barroso heeft op 20 december antwoord gegeven. Hij merkte 
op dat de Commissie bij verschillende gelegenheden haar positie kenbaar heeft gemaakt met 
betrekking tot de inhoud en reikwijdte van Richtlijn 2004/38/EG in relatie tot de goedkeuring 
van het nieuwe decreet en de uitzetting van burgers van de Unie uit Italië, en dat zij haar diepe 
bezorgdheid heeft uitgesproken over de racistische en xenofobe uitingen die daarmee gepaard 
gingen.

Voorzitter Barroso wees er ook op dat de Commissie altijd de volgende standpunten heeft 
gehuldigd:

 Richtlijn 2004/38/EG staat verwijdering van burgers van de Unie om redenen van 
openbare orde of openbare veiligheid alleen toe als dat gebeurt op grond van het 
persoonlijk gedrag van betrokkene dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving moet vormen. 

 Verwijderingsbesluiten moeten worden genomen met volledige inachtneming van de in 
Richtlijn 2004/38/EG genoemde formele en materiële waarborgen. Deze richtlijn staat de 
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verwijdering van burgers van de Unie die geen werknemers of zelfstandigen zijn toe als 
blijkt dat zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij 
ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van het gastland, en niet over een 
verzekering beschikken die de ziektekosten volledig dekt.

 Zelfs als het decreet onmiddellijk van kracht was geworden en was toegepast om burgers 
van de Unie te verwijderen, geldt het volgende: indien die burgers menen dat het 
verwijderingsbesluit tegen hen niet in overeenstemming is met de waarborgen die in de 
richtlijn worden gegeven, kunnen zij beroep aantekenen bij de Italiaanse rechtbanken die 
de nationale regels buiten toepassing dienen te laten indien die in strijd zouden zijn met het 
Gemeenschapsrecht. In geval van twijfel over de interpretatie van de regels van het 
Gemeenschapsrecht kunnen dergelijke rechtbanken, of, als de beslissingen van die 
rechtbank volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, moeten zij een 
vraag voorleggen aan het Europees Hof van Justitie.

De voorzitter van de Commissie benadrukte ook dat, hoewel de concepten van openbare orde 
of openbare veiligheid worden gedefinieerd door de lidstaten, de toepassing van dergelijke 
concepten is onderworpen aan de strikte controle van de communautaire instellingen en dat 
een dergelijke controle wordt uitgevoerd in het licht van de fundamentele rechten die zijn 
vastgelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. 

Met betrekking tot de compatibiliteit van het decreet van 1 november 2007 met de richtlijn, 
gaf het antwoord van voorzitter Barroso aan dat, aangezien de tekst binnen 60 dagen door het 
Italiaanse Parlement moest worden goedgekeurd, het standpunt van de Commissie zou 
afhangen van de definitieve formulering.

Tot slot wees voorzitter Barroso nogmaals op de herhaalde veroordeling door de Commissie 
van alle racistische en xenofobe uitingen en op haar streven de situatie van Roma’s van de 
Unie te verbeteren.

Latere wijzigingen in de Italiaanse wetgeving 

Het Italiaanse decreet van 1 november 2007, waaraan het verzoekschrift refereert, is een 
amendement op wetgevingsdecreet nr. 30 van 6 februari 2007, waarbij Richtlijn 2004/38/EG 
wordt omgezet. Het decreet is niet binnen zestig dagen volgens de geldende procedure in wet 
omgezet door het Italiaanse Parlement. De tekst is vervangen door een tweede 
wetgevingsdecreet, dat op 29 december 2007 is aangenomen. Ook dit decreet is niet in wet 
omgezet en is vervangen door een derde tekst, wetgevingsdecreet nr. 32, aangenomen op 
28 februari 2008. Het onlangs aangenomen "beveiligingspakket" van 21 mei 2008 omvat een 
nieuw wetgevingsdecreet, dat opnieuw een amendement is op het Italiaanse 
wetgevingsdecreet tot omzetting van de richtlijn. Deze nieuwe tekst wordt door de Commissie 
onderzocht.

Conclusie

De Commissie volgt de wetgevingsamendementen op de Italiaanse wetgeving tot omzetting 
van de richtlijn op de voet.
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Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0702/2008, ontvangen op 20 februari 2009

Indiener, die de Spaanse nationaliteit heeft, doet zijn beklag over al dan niet vermeende
schendingen van de rechten van de Roma’s en de ernstige xenofobische aanvallen waarvan 
deze gemeenschap in Italië het slachtoffer is geworden. Hij wijst in de eerste plaats op de 
aanvallen in Ponticelli, waarbij onderkomens van Roma’s in brand zijn gestoken, en levert 
verder kritiek op de houding van de Italiaanse regering, die, in plaats van deze aanvallen af te 
keuren, een harde lijn aanhoudt ten aanzien van immigranten. Indiener verzoekt het Parlement 
een onderzoek in te stellen en de Italiaanse regering er met klem op te wijzen dat ze gehouden 
is de relevante Gemeenschapswetgeving volledig na te leven.

Commentaar van de Commissie op dit verzoekschrift

Wat de aanvallen in Ponticelli betreft:

De Commissie heeft de berichten over de aanvallen in Ponticelli in mei 2008 via de media
gevolgd. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft een rapport
gepubliceerd over dit incident en andere incidenten waarbij de Roma-gemeenschap het
slachtoffer van agressie zou zijn geworden.

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, lijkt er geen aanwijsbaar
verband te bestaan tussen de gebeurtenissen in Ponticelli en het Gemeenschapsrecht.

Over de verenigbaarheid van het "Italiaanse veiligheidspakket " met het Gemeenschapsrecht:

Indiener vraagt zich af of bepaalde aspecten van het zogenaamde "Italiaanse
veiligheidspakket" wel verenigbaar zijn met Richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij
verkeer en verblijf voor de burgers van de Unie1.

- Over het ontwerpwetsbesluit voor de omzetting van Richtlijn 2004/38/EG

Wat het voorgestelde wetgevingsdecreet tot wijziging van decreet 30/2007 dat Richtlijn
2004/38/EG in Italiaans nationaal recht omzet betreft: de Commissie wijst erop dat de
Italiaanse autoriteiten na ontvangst van het commentaar van de Commissie de implementatie
van eerstgenoemd decreet hebben opgegeven.

- Over wetsbesluit 92/08 (automatische uitzetting en het mechanisme van verzwarende
omstandigheden)

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten reeds gewezen op haar bezorgdheid met
betrekking tot de inhoud van het op 24 juli jongstleden tot wet verheven besluit 92/08 inzake
urgente maatregelen op het gebied van de openbare veiligheid, omdat daarmee EU-burgers in
bepaalde gevallen automatisch kunnen worden uitgewezen, terwijl het mechanisme van
verzwarende omstandigheden ook op EU-burgers zou kunnen worden toegepast.

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.
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Het Gemeenschapsrecht zoals dat uit de artikelen 27, lid 2, en 28 van Richtlijn 2004/38/EG
voortvloeit, verbiedt automatische uitzetting van EU-burgers, en dat verbod1 wordt door een
aantal uitspraken van het HvJ gesteund. EU-burgers kunnen alleen worden uitgezet om
redenen van openbare orde en veiligheid, wanneer het persoonlijke gedrag van het betrokken 
individu een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel
belang van de samenleving vormt. Elk individueel geval moet afzonderlijk worden
onderzocht en beoordeeld, waarbij het proportionaliteitsbeginsel dient te worden
gerespecteerd.

Wat het mechanisme van verzwarende omstandigheden betreft: het Hof van Justitie heeft
herhaaldelijk aangegeven dat sancties tegen EU-onderdanen die bij de uitoefening van hun
recht op vrij verkeer in gebreke blijven de administratieve procedures van de gastlidstaat naar
behoren te volgen aan zowel het evenredigheidsbeginsel als het non-discriminatiebeginsel
moeten voldoen.

De Commissie wijst erop dat artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de
Unie het recht heeft om vrij op het grondgebied van de lidstaten van de Unie te reizen en te
verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit verdrag en de
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Die beperkingen en voorwaarden zijn
vastgelegd in Richtlijn 2004/38/EG.

Conclusie

Over de verenigbaarheid van wetsbesluit 92/08 en het Gemeenschapsrecht

De Commissie voert nog steeds overleg met de Italiaanse autoriteiten over de automatische
uitzetting van EU-burgers en de verzwarende omstandigheden voor illegaal verblijf, met de
bedoeling om zo een passende oplossing te vinden. De Italiaanse autoriteiten hebben de
Commissie via een schrijven laten weten dat ze voornemens zijn Wetsbesluit 92/08 te
wijzigen om het zo op het Gemeenschapsrecht te laten aansluiten. De Commissie is bereid
alle bevoegdheden die het Verdrag haar verleent in te zetten om ervoor te zorgen dat deze
wijzigingen spoedig worden geïntroduceerd.

Over de aanvallen in Ponticelli

De Commissie heeft bij herhaling aangegeven dat ze alle mogelijke uitingen van racisme en 
xenofobie afwijst, waar deze ook vandaan mogen komen. Op grond van de beschikbare 
informatie meent de Commissie evenwel te mogen concluderen dat er geen verband is tussen
de gebeurtenissen in Ponticelli en het Gemeenschapsrecht.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

                                               
1 Artikel 27, lid 2, van de richtlijn stelt dat eerdere strafrechtelijke veroordelingen op zich geen grond vormen 
voor uitzettingsmaatregelen. Zie ook, inter alia, de uitspraak van het Hof van 7 juni 2007 in Zaak C-50/06 
Commissie v Nederland.
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Overeenstemming van wetsbesluit 92/08 (met betrekking tot automatische verwijderingen en 
mechanismen inzake verzwarende omstandigheden):
In navolging van haar eerdere mededeling over verzoekschrift 702/2008, informeert de 
Commissie het Parlement dat het Italiaanse parlement op 2 juli 2009 inzake deze twee 
kwesties wijzigingen1 heeft aangebracht in het wetboek van strafrecht en het wetboek van 
strafvordering van Italië met als doel ze in overeenstemming te brengen met Richtlijn 
2004/38/EG. 

Conclusie

De Commissie heeft de recente amendementen in het wetboek van strafrecht en het wetboek 
van strafvordering van Italië geanalyseerd. Het punt van de verzwarende omstandigheden 
moet nog worden opgehelderd, met name waar het gaat om de mogelijke toepassing ervan op 
familieleden van EU-burgers uit derde landen. De Commissie is van plan op korte termijn te 
spreken met de Italiaanse autoriteiten over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG, 
met inbegrip van de onderhavige kwesties, in het kader van de afronding van haar algehele 
beoordeling van de overeenstemming van de Italiaanse met het Gemeenschapsrecht. 

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011:

Na de interventie van de Commissie heeft Italië zijn wetgeving met betrekking tot de 
uitzetting van EU-onderdanen herzien om deze in overeenstemming te brengen met hoofdstuk 
VI van Richtlijn 2004/38/EG inzake waarborgen. In dit verband wenst de Commissie nog 
steeds enige opheldering en zij heeft derhalve contact opgenomen met de Italiaanse 
autoriteiten. De kwestie van de verzwarende omstandigheden is opgelost door het Italiaanse 
constitutionele hof in zijn uitspraak nr. 294 van 5 juli 2010 waarin het verklaart dat artikel 61, 
lid 11-bis ongrondwettig is.

6. Antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 16 maart 2012:
De Italiaanse autoriteiten hebben hun goedkeuring gehecht aan wetsbesluit 89 van 23 juni 
2011 om Richtlijn 2004/38/EG op correcte wijze om te zetten, zoals de Commissie heeft
gevraagd.

Dit wetsbesluit heeft de resterende twijfels van de Commissie weggenomen met betrekking 
tot de kwesties die indiener aanhangig had gemaakt betreffende de uitzetting van EU-
onderdanen.

                                               
1 Wet nr. 733-B.


