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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1267/2011, adresată de Patric Lausch, de cetățenie maghiară, 
privind noua legislație maghiară care pedepsește cetățenii fără adăpost

1. Rezumatul petiției

Reclamația petiționarului este adresată împotriva guvernului maghiar, care dorește să pună în 
aplicare, de la 1 ianuarie 2012, legislația care va impune sancțiuni financiare în valoare de 700 
EUR și posibila detenție a cetățenilor care nu au locuință. Petiționarul consideră că 
incriminarea acestor situații într-o perioadă în care sunt puse în aplicare măsuri de austeritate 
este nepotrivită pentru un stat membru al Uniunii Europene și subminează drepturile omului. 
Acesta adaugă faptul că penitenciarele sunt deja ocupate la 138 % din capacitate. Petiționarul 
dorește intervenția imediată a Uniunii Europene pentru a preveni aplicarea acestor dispoziții. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Aceasta poate 
interveni numai dacă este vorba despre un aspect referitor la dreptul Uniunii Europene.
În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dispozițiile Cartei privesc statele membre doar atunci când acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. Pe baza informațiilor furnizate, nu reiese că subiectul menționat privește 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii. Luarea de măsuri pentru soluționarea situațiilor 
cetățenilor fără adăpost dintr-un stat membru constituie în primul rând responsabilitatea 
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autorităților locale și regionale ale acelui stat. În această privință, statelor membre revine 
exclusiv sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile privind drepturile fundamentale, 
astfel cum rezultă din acordurile internaționale și din legislația lor internă.

Cu toate acestea, Comisia cunoaște problema cetățenilor fără adăpost, fenomen care constituie 
una dintre cele mai extreme manifestări ale excluziunii sociale. Raportul comun pe 2010 
privind protecția socială și incluziunea socială invita la dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor planuri de acțiune regionale și naționale privind acest fenomen, identificând câteva 
aspecte pe care aceste planuri trebuie să le includă. Acțiunile la nivel european sunt destinate 
să fie complementare celor din statele membre, acestea din urmă având competența și 
responsabilitatea principale de a combate situația celor fără adăpost. Fondurile europene 
sprijină activități precum evaluarea politicilor care pun accent pe construirea de locuințe 
pentru a aborda problema cetățenilor fără adăpost, un studiu privind relația dintre lipsa unui 
adăpost și migrație, sau diverse rețele europene de ONG-uri. Comisia recomandă 
eficientizarea activităților FEDER și FSE, facilitează un dialog între factorii-cheie și 
încurajează eforturile statelor membre de a face față acestei forme extreme de excluziune 
socială în cadrul Platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Comisia 
încurajează statele membre și prin intermediul Pachetului privind investițiile sociale, adoptat 
la 20 februarie, să pună în aplicare reforme structurale pentru combaterea fenomenului 
cetățenilor fără adăpost, subliniind totodată că incriminarea acestor cetățeni se dovedește 
ineficientă, creează stigmate sociale, este costisitoare și nu se raportează contextului social al 
lipsei de locuințe.

Concluzie

Pe baza aspectelor furnizate în plângerea sa și întrucât UE nu are competență în această 
situație, Comisia nu este în măsură să desfășoare o anchetă ulterioară în acest caz.

Petiționarul poate prezenta cazul în fața autorităților naționale, inclusiv a celor judiciare și, 
dacă acesta consideră că i-a fost încălcat unul dintre drepturile sale fundamentale, garantate de 
Convenția europeană a drepturilor omului, el poate depune o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 


