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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1267/2011, którą złożył Patric Lausch (Węgry) w sprawie nowego 
ustawodawstwa węgierskiego, w którym przewiduje się kary dla bezdomnych 
obywateli

1. Streszczenie petycji

Skarga składającego petycję dotyczy rządu węgierskiego, który od dnia 1 stycznia 2012 r. 
zamierza wdrożyć ustawodawstwo nakładające kary finansowe w wysokości 700 euro, a 
nawet kary pozbawienia wolności, na obywateli nieposiadających mieszkania. Składający 
petycję uważa, że kryminalizacja takich sytuacji w czasach, gdy wdrażane są środki 
oszczędnościowe, nie jest właściwa w przypadku państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
i narusza prawa człowieka. Dodaje on, że liczba osadzonych w więzieniach już teraz wiąże 
się z wykorzystaniem możliwości na poziomie 138%. Składający petycję zwraca się do Unii 
Europejskiej o natychmiastowe podjęcie działań w celu zapobieżenia stosowaniu rzeczonych 
przepisów. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania działań. Może ona 
interweniować jedynie w sytuacji, gdy dana kwestia wchodzi w zakres prawa Unii 
Europejskiej.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej mają 
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zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii. Z dostarczonych informacji nie wynika, aby sprawa, o której mowa w petycji, była 
związana ze stosowaniem prawa unijnego. Za środki mające na celu przeciwdziałanie 
problemowi bezdomności w poszczególnych państwach członkowskich odpowiedzialne są w 
pierwszej kolejności władze regionalne i lokalne. Tym samym w omawianej sprawie to 
państwa członkowskie odpowiedzialne są za wypełnianie swych zobowiązań w dziedzinie 
praw podstawowych, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i z 
ustawodawstwa krajowego.

Jednakże Komisja jest świadoma problemu bezdomności, który jest jednym z najbardziej 
skrajnych przejawów wykluczenia społecznego. Wspólne sprawozdanie za rok 2010 w 
sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej zawiera wezwanie do rozwoju i 
wdrażania krajowych lub regionalnych planów działania w sprawie bezdomności i określa 
niektóre aspekty, które należy do nich dołączyć.  Działania na poziomie europejskim mają 
uzupełniać działania państw członkowskich, które mają w pierwszej kolejności uprawnienia i 
obowiązki w zakresie zwalczania bezdomności. Z funduszy europejskich są wspierane takie 
działania, jak ocena strategii w zakresie mieszkalnictwa na rzecz zwalczania bezdomności, 
badanie powiązań między bezdomnością i migracją lub europejskie sieci organizacji 
pozarządowych. Komisja wzywa do lepszego wykorzystania EFRR i EFS, ułatwia dialog 
między kluczowymi podmiotami i zachęca państwa członkowskie do podejmowania 
wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązań dla tej najbardziej skrajnej formy wykluczenia
społecznego w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. W swoim pakiecie dotyczącym inwestycji społecznych przyjętym 
w dniu 20 lutego Komisja dodatkowo zachęca państwa członkowskie do wdrożenia reform 
strukturalnych w celu rozwiązania kwestii bezdomności oraz podkreśla, że uznanie 
bezdomności za przestępstwo wydaje się nieskuteczne, piętnujące, kosztowne i nie stanowi 
rozwiązania problemu bezdomności w kontekście społecznym.

Podsumowanie

W oparciu o informacje podane w petycji i ze względu na brak uprawnień UE w tej sprawie 
Komisja nie może dalej badać przedmiotowej sprawy.

Składający petycję może przedstawić swoją sprawę władzom krajowym, w tym władzom 
sądowniczym, a jeśli stwierdzi, że jej prawa lub swobody gwarantowane europejską 
konwencją praw człowieka zostały naruszone, może złożyć skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 


