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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1226/2007, którą złożył Juan de Dios Ramirez Heredia (Hiszpania) 
w imieniu organizacji Union Romani, w sprawie niezgodności włoskiego 
dekretu w sprawie ekstradycji obywateli pochodzenia romskiego 
przybywających z Rumunii z dyrektywą WE 2004/38

Petycja 0702/2008, którą złożył Juan de Dios Ramirez Heredia (Hiszpania) 
w imieniu Union Romani, w sprawie domniemanych aktów rasizmu 
wymierzonych przeciwko członkom społeczności Romów w Ponticelli 
(Neapol)

1. Streszczenie petycji 1226/2007

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie niezbędnych działań, 
mających na celu złagodzenie tonu dekretu włoskiego rządu dotyczącego natychmiastowej 
ekstradycji obywateli pochodzenia romskiego przybywających z Rumunii. Składający petycję 
jest zdania, że działania te stanowią naruszenie dyrektywy 2004/38 w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich. Uważa on, iż Romowie stanowią najlepsze 
odzwierciedlenie koncepcji obywatelstwa europejskiego, ponieważ zamieszkują terytorium 
całej UE, ale identyfikują się z krajami, w których się urodzili. Składający petycję poddaje 
silnej krytyce sposób interpretowania dyrektywy 2004/38 przez Franco Frattiniego, komisarza 
europejskiego, który stwierdził, że wszyscy obywatele UE, którzy nie są w stanie przedstawić 
dowodu pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, mogą zostać odesłani do państwa 
członkowskiego, z którego pochodzą.

Streszczenie petycji 0702/2008

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie śledztwa w sprawie 
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zdarzeń, które miały miejsce w maju 2008 r. w Ponticelli (Neapol), kiedy to członkowie 
społeczności Romów, głównie pochodzenia rumuńskiego, stali się ofiarami aktów rasizmu 
i ksenofobii ze strony obywateli włoskich. Zdaniem składającego petycję w kilku osiedlach 
romskich podłożono ogień, co spowodowało poważne szkody. Składający petycję 
zdecydowanie krytykuje politykę imigracyjną rządu włoskiego, która jego zdaniem stanowi 
zachętę do takich aktów i jest sprzeczna z prawodawstwem europejskim i przepisami 
międzynarodowymi w tym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycja 1226/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Petycja 
0702/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji 

Petycja 1226/2007 otrzymana w dniu 26 września 2008 r.

Składający petycję jest przewodniczącym hiszpańskiej organizacji Union Romani. W piśmie 
z dnia 6 listopada 2007 r. zwrócił się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
o przyjęcie niezbędnych inicjatyw, mających na celu złagodzenie tonu dekretu przyjętego 
przez włoski rząd w dniu 1 listopada 2007 r., dotyczącego natychmiastowego wydalenia 
obywateli pochodzenia romskiego przybywających z Rumunii. Składający petycję 
przypomina, że głównymi celami dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich jest ułatwienie korzystania z tego prawa dla obywateli Unii, uproszczenie 
wymogów administracyjnych, poszerzenie praw członków rodziny oraz ograniczenie 
możliwości odmowy lub zniesienia prawa pobytu przez państwa członkowskie. Twierdzi, że 
społeczność romska stanowi najlepsze odzwierciedlenie koncepcji obywatelstwa 
europejskiego, ponieważ zamieszkuje terytorium całej UE, ale jej członkowie identyfikują się 
z krajami, w których się urodzili. Poddaje on silnej krytyce sposób interpretowania dyrektywy 
2004/38 przez Franco Frattiniego, byłego komisarza europejskiego, który stwierdził, że 
wszyscy obywatele UE, którzy nie są w stanie dowieść swego miejsca pobytu 
w przyjmującym państwie członkowskim, powinni zostać odesłani do państwa 
członkowskiego, z którego pochodzą.

Uwagi Komisji 

Składający petycję skierował w tym samym dniu jednakowe pismo również do 
przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso. Przewodniczący Barroso odpowiedział 
na nie w dniu 20 grudnia 2007 r. Zaznaczył, że Komisja niejednokrotnie przedstawiała swoje 
stanowisko co do treści i zakresu dyrektywy 2004/38/WE w związku z przyjęciem nowego 
dekretu z mocą ustawy oraz wydalaniem obywateli Unii z terytorium Włoch, a także wyrażała 
głębokie zaniepokojenie towarzyszącymi temu przejawami rasizmu i ksenofobii.

Przewodniczący Barroso zauważył również, że Komisja zawsze podtrzymywała następujące 
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kwestie:

 W dyrektywie 2004/38/WE dopuszcza się wydalenie obywateli Unii i członków 
ich rodziny uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego tylko w przypadku, jeśli opierają się one na indywidualnym 
zachowaniu danej osoby, które musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie 
poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych.

 Decyzje o wydaleniu powinny być podejmowane z pełnym poszanowaniem 
proceduralnych i merytorycznych zabezpieczeń, które przewidziano w dyrektywie 
2004/38/WE. W dyrektywie zezwala się na wydalenie obywateli Unii 
niebędących pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny 
rachunek, jeśli można sądzić, że nie posiadają wystarczających zasobów, aby nie 
stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz objęcia pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 Nawet gdyby dekret z mocą ustawy zaczął obowiązywać ze skutkiem 
natychmiastowym i został zastosowany w celu wydalenia obywateli Unii, jeżeli ci 
obywatele uznaliby, że wydana przeciwko nim decyzja o wydaleniu jest niezgodna 
z gwarancjami ustanowionymi na mocy dyrektywy, mogą złożyć odwołanie w 
krajowych sądach we Włoszech, które są zobowiązane wystrzegać się stosowania 
przepisów krajowych będących w sprzeczności z prawem wspólnotowym. W razie 
wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa wspólnotowego sądy te mogą lub, 
w przypadku braku sądowych środków odwoławczych od decyzji tego sądu 
w prawie krajowym, powinny zwrócić się z pytaniem do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Przewodniczący Komisji podkreślił również, że chociaż pojęcia porządku publicznego 
i bezpieczeństwa publicznego są określane przez państwa członkowskie, ich zastosowanie 
podlega ścisłemu nadzorowi ze strony wspólnotowych instytucji, który jest sprawowany 
z uwzględnieniem fundamentalnych praw gwarantowanych w europejskiej konwencji praw 
człowieka i podstawowych wolności.
Odnośnie do zgodności dekretu z dnia 1 listopada 2007 r. z dyrektywą przewodniczący 
Barroso zaznaczył w swej odpowiedzi, że ponieważ tekst w terminie sześćdziesięciu dni musi 
zostać zatwierdzony przez włoski parlament, jego stanowisko zależeć będzie od ostatecznego 
brzmienia tekstu.

Wreszcie przewodniczący Barroso ponownie podkreślił wielokrotnie wyrażane przez Komisję 
potępienie dla wszelkich przejawów rasizmu i ksenofobii oraz swoje zobowiązanie do 
poprawy sytuacji społeczności romskiej w UE.

Późniejsze zmiany we włoskim ustawodawstwie

Włoski dekret z dnia 1 listopada 2007 r., na który powołano się w petycji, zmieniał dekret 
legislacyjny nr 30 z dnia 6 lutego 2007 r., który transponował dyrektywę 2004/38/WE.
Włoski parlament nie przekształcił tego dekretu w ustawę w terminie sześćdziesięciu dni 
zgodnie z właściwą procedurą. Tekst został zastąpiony drugim dekretem z mocą ustawy, 
przyjętym w dniu 29 grudnia 2007 r. Tego dekretu także nie przekształcono w ustawę 
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i zastąpiono go trzecim tekstem – dekretem legislacyjnym nr 32, przyjętym w dniu 28 lutego 
2008 r. Niedawno przyjęty „pakiet bezpieczeństwa” z dnia 21 maja 2008 r. obejmuje nowy 
dekret legislacyjny, który po raz kolejny zmienia włoski dekret legislacyjny wdrażający 
przedmiotową dyrektywę. Nowy tekst jest w tej chwili badany przez Komisję.

Wniosek

Komisja uważnie śledzi zmiany legislacyjne we włoskim ustawodawstwie wdrażającym 
przedmiotową dyrektywę.

Petycja 0702/2008 otrzymana w dniu 20 lutego 2009 r.

Składający petycję, obywatel Hiszpanii, informuje o rzekomych przypadkach poważnego 
naruszenia praw ludności romskiej i poważnych aktach ksenofobii, do których miało dojść 
we Włoszech. W szczególności donosi o atakach w Ponticelli, w czasie których podpalano 
domy należące do Romów, i o zachowaniu włoskiego rządu, który nie potępił tych aktów 
i obrał bardzo ostre nastawienie do imigrantów. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
o wszczęcie śledztwa dotyczącego przyczyn tego ataku i przypomnienie rządowi włoskiemu, 
że jest zobowiązany w pełni przestrzegać właściwe prawo wspólnotowe. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji
W odniesieniu do ataków, do których doszło w Ponticelli:
Komisja śledziła doniesienia mediów dotyczące ataków, do których doszło w Ponticelli 
w maju 2008 r. Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała sprawozdanie dotyczące tych 
zdarzeń oraz innych rzekomych aktów agresji skierowanych przeciwko ludności romskiej. 

Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynikałoby, że zdarzenia w Ponticelli nie są 
powiązane z prawem wspólnotowym. 

W odniesieniu do zgodności „włoskiego pakietu w zakresie bezpieczeństwa” z prawem 
wspólnotowym:
Składający petycję podnosi kwestię zgodności poszczególnych aspektów tzw. włoskiego 
pakietu w zakresie bezpieczeństwa z dyrek tywą  2004/38 dotyczącą swobodnego 
przemieszczania się i pobytu obywateli UE1. 
- Zgodność projektu dekretu legislacyjnego mającego na celu transpozycję dyrektywy 2004/38
Co się tyczy projektu dekretu legislacyjnego mającego na celu zmianę dekretu legislacyjnego 
30/2007 dotyczącego transpozycji dyrektywy 2004/38 do prawa włoskiego, Komisja 
zaznacza, że władze włoskie zrezygnowały z jego wdrożenia w związku z uwagami Komisji. 
- Zgodność dekretu z mocą ustawy 92/08 (automatyczne wydalanie i mechanizm okoliczności 
obciążających)
Co się tyczy dekretu z mocą ustawy 92/08 dotyczącego pilnych środków w dziedzinie 
bezpieczeństwa publicznego, który przekształcono w ustawę w dniu 24 lipca zeszłego roku, 
                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.
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Komisja poinformowała już władze włoskie o swoich poważnych obawach dotyczących jego 
treści, w odniesieniu do automatycznego wydalania obywateli UE w pewnych przypadkach 
i możliwego zastosowania do obywateli UE mechanizmu okoliczności obciążających.

Prawo wspólnotowe, wynikające z art. 27 ust. 2 i art. 28 dyrektywy 2004/38 i obszernego 
orzecznictwa ETS1, zakazuje automatycznego wydalania obywateli UE, których można 
wydalić jedynie ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, kiedy 
indywidualne zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne 
zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych. Ocena ta może być 
przeprowadzona wyłącznie poprzez analizę indywidualnego przypadku i musi być zgodna 
z zasadą proporcjonalności.

Co się tyczy mechanizmu okoliczności obciążających, Trybunał kilkakrotnie orzekał, 
że obywatel UE, który korzystając z prawa do swobodnego przepływu nie działał zgodnie 
z procedurami administracyjnymi w przyjmującym państwie członkowskim, może zostać 
ukarany jedynie w proporcjonalny i niedyskryminujący sposób.
Komisja zaznacza, że art. 18 traktatu WE stanowi, że „każdy obywatel Unii ma prawo 
do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, 
z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym Traktacie i środkach 
przyjętych w celu jego wykonania”. Odpowiednie ograniczenia i warunki określono 
w dyrektywie 2004/38/WE. 

Wniosek
W odniesieniu do zgodności dekretu z mocą ustawy 92/08
W odniesieniu do automatycznego wydalania obywateli UE i okoliczności obciążających 
dotyczących nielegalnego pobytu Komisja i władze włoskie prowadzą rozmowy mające na 
celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Władze włoskie powiadomiły Komisję na 
piśmie o zamiarze zmiany dekretu z mocą ustawy 92/08 z myślą o dostosowaniu go do prawa 
wspólnotowego. Komisja zamierza w pełni wykorzystać uprawnienia przyznane jej traktatem, 
aby zagwarantować, że zmiany zostaną wprowadzone szybko. 

W odniesieniu do ataków, do których doszło w Ponticelli
Komisja wielokrotnie odrzucała wszelkie przejawy rasizmu i ksenofobii niezależnie od ich 
tła. Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynikałoby, że zdarzenia w Ponticelli nie są 
powiązane z prawem wspólnotowym.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Zgodność dekretu z mocą ustawy nr 92/08 (w odniesieniu do mechanizmu automatycznego 
wydalania i okoliczności obciążających):
W nawiązaniu do swojej wcześniejszej odpowiedzi udzielonej w związku z petycją 702/2008, 
Komisja pragnie poinformować Parlament, że w dniu 2 lipca 2009 r. włoski parlament 

                                               
1 Art. 27 ust. 2 dyrektywy stanowi, że wcześniejsza karalność nie może sama w sobie stanowić podstaw 
do wydalenia. Zob. m.in. wyrok Trybunału z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-50/06 Komisja przeciwko 
Królestwu Niderlandów.
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wprowadził we włoskim kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego zmiany1

obejmujące przedmiotowe dwie kwestie, w celu zagwarantowania ich zgodności z dyrektywą 
2004/38.

Wniosek
Komisja przeanalizowała ostatnie zmiany wprowadzone we włoskim kodeksie karnym 
i kodeksie postępowania karnego. Kwestia okoliczności obciążających wciąż wymaga 
wyjaśnienia, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnego zastosowania wobec członków 
rodziny obywateli UE będących obywatelami krajów trzecich. Komisja zamierza 
w najbliższym czasie spotkać się z włoskimi władzami w celu omówienia wdrażania 
dyrektywy 38/2004, w tym przedmiotowych kwestii, aby zakończyć ogólną ocenę zgodności 
włoskiego ustawodawstwa z prawem WE.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Po interwencji Komisji Włochy zmieniły ustawodawstwo dotyczące wydalania obywateli UE, 
aby dostosować je do rozdziału VI dyrektywy 2004/38/WE w sprawie gwarancji. W tym 
kontekście Komisja wciąż wymaga pewnych wyjaśnień i jest w związku z tym w kontakcie z 
władzami Włoch. Włoski Trybunał Konstytucyjny rozwiązał kwestię okoliczności 
obciążających w swoim orzeczeniu nr 294 z dnia 5 lipca 2010 r., w którym uznał, że art. 61 
nr 11a jest sprzeczny z konstytucją.

6. Odpowiedź Komisji (REV. III) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z wymaganiami Komisji władze Włoch przyjęły w dniu 23 czerwca 2011 r. dekret z 
mocą ustawy nr 89 mający na celu prawidłowe transponowanie dyrektywy 2004/38/WE. 
Dekret ten rozwiewa pozostające wątpliwości Komisji w odniesieniu do kwestii poruszonych 
przez składającego petycję, dotyczących wydalania obywateli UE. 

                                               
1 Ustawa nr 733-B


