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Romide loendus Itaalias  

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta resolutsioon etnilise päritolu alusel Itaalias 

romide loenduse kohta       

 

Euroopa Parlament,  

 

– võttes arvesse inimõigusi ja põhivabadusi, võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 

põhimõtteid, õigust väärikusele, eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, lapse 

õigusi, vähemustesse kuuluvate isikute õigusi, mida tunnustavad inimõigusi ja 

põhivabadusi kaitsevad rahvusvahelised ja Euroopa konventsioonid, eelkõige ÜRO 

lapse õiguste konventsioon, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 

ja sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigus1 ning Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta; 

 

– võttes arvesse aluslepinguid, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6 ja 7, EÜ 

asutamislepingu artiklit 13 (sammud, et võidelda diskrimineerimisega muu hulgas soo, 

rassilise või etnilise päritolu alusel), artiklit 12 (kodakondsuse alusel diskrimineerimise 

keeld), artiklit 17 (liidu kodakondsus), artiklit 18 (liikumisvabadus), artiklit 39 ja sellele 

järgnevaid artikleid (tööjõu vaba liikumine); 

 

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega 

rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 

päritolust)2 ning eelkõige otsese ja kaudse diskrimineerimise mõisteid, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb 

Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 

liikmesriikide territooriumil)3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 

aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel)4; 

 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti ühenduse vahendite ja poliitika kohta 

romide kaasamiseks (SEK(2008)2172) ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. 

aasta aruannet; 

 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone muu hulgas romide, rassismi ja 

ksenofoobia ning diskrimineerimisvastaste meetmete ja liikumisvabaduse kohta, 

eelkõige 28. aprilli 2005. aasta resolutsioon romide olukorra kohta Euroopa liidus5, 

1. juuni 2006. aasta resolutsioon romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus6, 

15. novembri 2007. aasta resolutsioon direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa 

Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 

                                                 
1  Eriti otsus kohtuasjas D.H. ja teised v Tšehhi Vabariik [GC], nr. 57325/00, EIÕK 2007 - 

(13.11.07).  
2  EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.  
3  ELT L 158, 30.4.2004, lk 77. 
4  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.  
5  ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 129. 
6  ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 283. 



territooriumil) kohaldamise kohta1, 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon Euroopas 

sageneva äärmusluse vastase võitluse kohta2 ning 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioon 

romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta3; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5, 

 

A. arvestades, et EL on väärtuste ühendus, mis põhineb demokraatial ja õigusriigi 

põhimõtetel, inimõigustel ja põhivabadustel, võrdõiguslikkusel ja 

mittediskrimineerimisel, hõlmates ka vähemustesse kuuluvate isikute kaitset, ning 

arvestades, et EL on võtnud endale kohustuse võidelda rassismi ja ksenofoobia vastu, 

samuti diskrimineerimise vastu EÜ asutamislepingu artiklites 12 ja 13 osutatud mis 

tahes alustel; 

 

B. arvestades, et kõnealuseid väärtusi rakendatakse ELis läbi ülalnimetatud 

diskrimineerimisvastaste ja liikumisvabaduse direktiivide kaudu, samuti neid toetava 

poliitika kaudu, ning liikmesriigid on kohustatud neid täiel määral rakendama ja 

hoiduma tegudest, mis võivad neid rikkuda; 

 

C. arvestades, et oma ülalnimetatud 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioonis nõudis Euroopa 

Parlament liikmesriikidelt lahenduse leidmist probleemile seoses romide slummidele ja 

ebaseaduslike laagritega, kus puuduvad igasugused hügieeni- ja turvanormid ning suur 

hulk romi lapsi sureb neis ohutustormide eiramise tõttu aset leidvate koduste õnnestuste, 

peamiselt tulekahju tagajärjel; 

 

D. arvestades, et romid kuuluvad rassismi ja diskrimineerimise peamiste sihtmärkide hulka, 

nagu on näidanud hiljutised vahejuhtumid seoses romide vastu suunatud rünnakute ja 

agressioonidega Itaalias ja Ungaris ning nagu on täiendavalt rõhutatud hiljutistes 

Eurobaromeetri uuringutes; 

 

E. arvestades, et komisjon rõhutab omaülalnimetatud talituste töödokumendis, et 

liikmesriikidele on juba kättesaadav rida ELi õigusakte ja rahastamisvahendeid ning 

meetmeid, et võidelda romide diskrimineerimise vastu ning edendada romide kaasatust 

ja integratsiooni, eelkõige vahetades ja edendades häid tavasid kõnealuses valdkonnas; 

 

F. arvestades, et romide puhul on tegemist rahvusriigita üleeuroopalise etnilis-kultuurilise 

kogukonnaga ning seega lasub ELil konkreetne vastutus töötada koos liikmesriikidega 

välja romisid käsitlev ELi strateegia ja poliitika; 

 

G. arvestades, et 21. mail 2008. aastal andis Itaalia valitsus välja dekreedi erakorralise 

seisukorra kehtestamise kohta seoses nomaadide asundustega Campania, Lazio ja 

Lombardia piirkonnas4, mis põhineb 24. veebruari 1992. aasta seadusel nr 225 

kodanikukaitse kohta, millega antakse valitsusele õigus kehtestada erakorraline 

seisukord loodusõnnetuste, katastroofide või muude sündmuste korral, millele tuleb 

nende raskust ja ulatust arvesse võttes astuda vastu erakorraliste volituste ja vahendite 

kasutamisega; 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0534. 
2   Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0623. 
3  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0035. 
4   Gazzetta Ufficiale (Itaalia Riigi Teataja) nr 122, 26.5.2008, lk 9. 



 

H. arvestades, et kõnealusele dekreedile järgnesid 30. mail 2008. aastal peaministri 

täiendavad korraldused (ordinanze)1: 

 

–  määrata Rooma, Milano ja Napoli prefektid romide eriolukorra volinikeks 

(Comissari delegati); 

 

–  anda neile erakorralised volitused isikute tuvastamiseks, kaasa arvatud alaealiste 

isikute tuvastamiseks ning sealhulgas sõrmejälgede võtmiseks; 

 

–  volitada neid võtma vajalikke meetmeid nende vastu, kes on välja saadetud või 

kes võidakse välja saata haldus- või kohtulike meetmete tagajärjel; 

 

–  võimaldada neile mööndusi (kuid piiramata siiski õigusriigi põhimõtete ja ELi 

õiguse kohaldamist) rea õigusaktide osas, mis käsitlevad väga erinevaid 

küsimusi, mis mõjutavad põhiseaduslikke õigusi (näiteks õigus olla teavitatud 

halduskorrale, nt daktüloskopeerimisele allutamise korral, ning nõue, et isikud 

peaksid enne isikusamasuse kontrolli, mis hõlmab pildistamist, 

daktüloskopeerimist või antropomeetriliste andmete kogumist, näima ohtlikud, 

käituma kahtlaselt või keelduma oma isiku tõendamisest); 

 

I. arvestades, et dekreedis on erakorraline seisukord kehtestatud üheks aastaks, kuni 

31. maini 2009. aastal; 

 

J. arvestades, et Itaalia siseminister on korduvalt teatanud, et sõrmejälgede võtmise 

eesmärgiks on Itaalias elavate romide loendamise läbiviimine ning et ta kavatseb lubada 

daktüloskopeerimist laagrites elevate romide puhul, kaasa arvatud alaealised, kaldudes 

kõrvale tavapärastest seadustest, kinnitades, et Itaalia jätkab kõnealuseid isikute 

tuvastamise toiminguid, mis viiakse Milanos, Roomas ja Napolis lõpule enne 

15. oktoobrit 2008; 

 

K. arvestades, et daktüloskopeerimist Itaalias juba teostatakse, eriti Milanos ja Napolis, 

ning arvestades, et vastavalt valitsusväliste organisatsioonide poolt esitatud teabele 

säilitatakse niisuguseid andmeid prefektide poolt andmebaasis; 

 

L. arvestades, et volinikud Barrot ja Špidla on sellega seoses rõhutanud võrdõiguslikkuse 

ja mittediskrimineerimise põhimõtete tähtsust ELis ning pakkunud välja uue 

horisontaalse diskrimineerimisvastase direktiivi kinnitades, et ELi õigus keelab selgelt 

diskrimineerimise rassilise ja etnilise päritolu alusel; 

 

M. arvestades, et UNICEF, Euroopa Nõukogu peasekretär ja Euroopa Nõukogu inimõiguste 

komissar on väljendanud oma muresid, samas kui komissar on saatnud Itaalia 

valitsusele märgukirja muu hulgas rassismi, ksenofoobia ja romide inimõiguste kaitse 

kohta; 

 

N. arvestades, et Itaalia Andmekaitse Amet palus pädevatelt asutustelt, eelkõige Rooma, 

Milano ja Napoli prefektidelt, teavet romide, kaasa arvatud alaealiste, 

                                                 
1  Nr 3676 Lazio kohta, nr 3677 Lombardia kohta ja nr 3678 Campania kohta, Gazzetta Ufficiale 

nr 127, 31.5.2008, vastavalt lk 7, 9 ja 11. 



daktüloskopeerimise võimalikkuse kohta, väljendades muret asjaolu pärast, et sellega 

võib kaasneda diskrimineerimine, mis võib ühtlasi mõjutada üksikisiku väärikust, eriti 

alaealiste puhul, 

 

1. nõuab tungivalt, et Itaalia ametivõimud hoiduksid romide, kaasa arvatud alaealiste, 

sõrmejälgede kogumisest ning juba kogutud sõrmejälgede kasutamisest enne komisjoni 

lubatud oodatavat hinnangut kavandatavatele meetmetele, kuna see oleks selge ja otsene 

diskrimineerimine rassilise ja etnilise päritolu alusel, mis on keelatud Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 14 alusel, ning veelgi enam 

oleks see diskrimineerimine romi päritolu ELi kodanike ning muude kodanike vahel, 

kelle suhtes ei nõuta niisuguste menetluste kohaldamist; 

 

2. jagab UNICEFi muresid ning peab laste kaitsmise eesmärgil lubamatuks rikkuda nende 

põhiõigusi ja tunnistada nad kuritegelikuks, jagab samuti Euroopa Nõukogu ja paljude 

valitsusväliste organisatsioonide ja usukogukondade väljendatud muresid, ning on 

seisukohal, et romide laste õigusi saab kõige paremini kaitsta võrdse juurdepääsu 

tagamise teel kvaliteetsele haridusele, eluasemele ja tervishoiule kaasamis- ja 

integratsioonipoliitika raames ning nende kaitsmise teel ekspluateerimise eest; 

 

3. kutsub liikmesriike üles otsustavalt sekkuma saatjata alaealiste ärakasutamise 

peatamiseks, hoolimata viimaste rahvusest ja kodakondsusest; kutsub liikmesriike 

sellise olukorra puhul, kus ohustatud alaealiste identifitseerimine osutub vajalikuks, 

teostama seda üksikjuhtumite kaupa tavapäraste ja mittediskrimineerivate meetodite 

abil, järgides täiel määral õiguslikke tagatisi ja õiguskaitse põhimõtteid; 

 

4. ühineb komisjoni arvamusega, et niisugused teod rikuvad otsese ja kaudse 

diskrimineerimise keeldu, nagu on eelkõige sätestatud direktiivis 2000/43/EÜ ning EÜ 

asutamislepingu artiklites 12, 13 ning 17 kuni 22; 

 

5. kinnitab veel kord, et tõrjutust suurendav poliitika ei saa kuritegevuse vastu võitlemisel 

olema kunagi tulemuslik ega aita kaasa kuritegude ärahoidmisele või julgeolekule; 

 

6. mõistab jäägitult ja ühemõtteliselt hukka kõik rassismi ja diskrimineerimise vormid, mis 

on suunatud romidele ja muudele nn mustlasteks peetavatele isikutele; 

 

7. kutsub liikmesriike üles vaatama läbi ja tunnistama kehtetuks seadused ja meetmed, mis 

diskrimineerivad romisid otseselt või kaudselt rassilise ja etnilise päritolu alusel, ning 

kutsub nõukogu ja komisjoni üles teostama järelevalvet aluslepingute ning 

diskrimineerimisvastaste ja liikumisvabadust käsitlevate direktiivide kohaldamise üle 

liikmesriikide poolt, et tagada nende järjekindel ja täiel määral rakendamine ning võtta 

vajalikke meetmeid, kui see nii ei ole; 

 

8. kutsub komisjoni üles hindama põhjalikult Itaalia valitsuse poolt vastu võetud 

õigusloomega seotud meetmeid ja rakendusmeetmeid, et kontrollida nende vastavust 

ELi aluslepingutele ja ELi õigusele; 

 

9. väljendab muret kinnituse pärast – mis sisaldub Itaalia valitsuse poolt välja antud 

haldusdekreetides ja -korraldustes –, et romide laagrite asumine suurlinnade ümber 

kujutab endast tõsist sotsiaalset häireolukorda, mõjutades avalikku korda ja julgeolekut, 

mis õigustab üheaastast nn erakorralist seisukorda; 



 

10. tunneb muret asjaolu pärast, et tulenevalt erakorralise seisukorra kehtestamisest võivad 

seadustest kõrvale kaldudes võtta erakorralisi meetmeid prefektid, kellele on 

delegeeritud volitused rakendada kõiki meetmeid, sealhulgas sõrmejälgede kogumine, 

mis põhinevad seadusel, mis käsitleb kodanikukaitset loodusõnnetuste, katastroofide või 

muude sündmuste korral ning mis ei ole kõnealusel konkreetsel juhul asjakohane ega 

proportsionaalne; 

 

11. kutsub nõukogu ja komisjoni üles täiendavalt tugevdama romisid käsitlevat ELi 

poliitikat romisid käsitleva ELi strateegia algatamise teel, et toetada ja edendada 

liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonide meetmeid ja projekte, mis on seotud 

romide, eelkõige romi laste, integratsiooni ja kaasamisega; 

 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama romisid käsitleva ELi strateegia 

raames ning romide kaasamise aastakümne 2005-2015 kontekstis õigusakte ja 

meetmeid, et toetada romide kogukondi nende integratsiooni edendamise teel kõikides 

valdkondades, käivitada rassismivastaseid ja diskrimineerimisvastaseid programme 

koolides, töökohal ja meedias ning edendada oskusteabe ja parimate tavade vahetamist; 

 

13. kordab sellega seoses ELi ja riiklikul tasandil strateegiate väljatöötamise tähtsust, 

kasutades täiel määral ELi rahaliste vahendite pakutavaid võimalusi, et kaotada romide 

segregatsioon hariduses, tagada romide lastele võrdne juurdepääs heatasemelisele 

haridusele (tavaharidussüsteemis osalemine, spetsiaalsete stipendiumide ja 

koolitusprogrammide sisseviimine), tagada romide juurdepääs tööturgudele ja seda 

parandada, anda võrdne juurdepääs ravikindlustus- ja sotsiaalkindlustushüvitistele, 

võidelda diskrimineerivate tegevuste vastu eluaseme pakkumise valdkonnas ja 

suurendada romide osalemist ühiskondlikus, majandus-, kultuuri- ja poliitilises elus; 

 

14. tervitab komisjoni poolt diskrimineerimisvastase töörühma loomist, kuhu kuuluvad 

kõikide liikmesriikide esindajad, ning nõuab Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 

kaasamist ja et sel oleks täielik juurdepääs töörühma tööle; kutsub oma pädevat 

komisjoni üles astuma kõnealuses küsimuses dialoogi liikmesriikide parlamentidega; 

 

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa 

Nõukogu inimõiguste komissarile, UNICEFile ja Itaalia Andmekaitse Ametile. 

 

 


