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Informare
In data de 3 noiembrie, Romani CRISS a participat la intalnirea “Mind the gap – Towards better
enforcement of European citizens’ movement rights” organizata de European Citizen Action
Service (ECAS), la Bruxelles. Reuniunea s-a bucurat de participarea unor inalti oficiali europeni,
precum Viviane Reding, Vice-presedinte a Comisiei Europene, Comisar european pentru justitie,
drepturi fundamentale si cetatenie sau P. Nikiforos Diamandouros, Ombudsman European.
Cu aceasta ocazie, Romani CRISS si ECAS au facut public documentul de pozitie inaintat
Comisiei
Europene
privind
expulzarile
romilor
din
Franta
(http://www.romanicriss.org/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=89).
Astfel, cele doua organizatii si-au exprimat reticenta ca autoritatile franceze au realizat o
investigatie individualizata a situatiei fiecarei persoane returnate.
Organizatiile semnatare au atras atentia asupra faptului ca, in cursul discutiilor dintre Comisia
Europeana si Guvernul francez, diferiti reprezentanti se concentreaza mai mult asupra modului in
care se aplica exceptiile de la exercitarea drepturilor europene, decat asupra scopului si
continutului acestor drepturi.
ECAS si Romani CRISS au mai aratat ca, raportat la angajamentele asumate prin tratatul de la
Lisabona, mai concret la semnarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului de catre Uniunea
Europeana, investigatiile derulate de Comisia Europeana, in special atunci cand este vorba
despre incalcarea unor drepturi fundamenale, 1 trebuie sa fie impartiale si efective. Tot in acest
sens s-a pronuntat si Parlamentul European atunci cand a solicitat Comisiei sa “raspunda prompt
cu o analiza comprehensiva a situatiei”. 2
Reamintind ca legislatia europeana interzice expulzarile colective, dar si ca motivele pentru
expulzari individuale sunt extrem de limitate, Romani CRISS si ECAS au propus ca investigatia
privind cazurile de expulzare sa indeplineasca urmatoarele standarde:
 Sa nu analizeze doar cadrul juridic, ci si masurile practice pe care le-au luat autoritatile
franceze si modul de actiune al acestora;
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In mod concret, investigatia ar trebui sa urmeze standardele impuse de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a
se vedea cauzele Nachova c. Bulgariei sau Pantea c. Romaniei).
2
Conform paragrafului 12 din Rezolutia Parlamentului European din data de 9 septembrie 2010.











Sa clarifice toate informatiile contradictorii primite direct si indirect de la guvernul
francez, ONG-urile de romi si de drepturile omului si alte parti interesate;
Decizia sa fie luata pe baza tuturor informatiilor relevante. In acest sens, Comisia trebuie
sa obtina toate documentele relevante de la guvernul francez (ex. continutul complet al
tuturor dosarelor persoanelor care au beneficiat de programul OFII, nu doar ordinele de
expulzare sau confirmarile de inregistrare a cererilor de repatriere) si sa sustina un dialog
constant cu ONG-urile de drepturile omului si, in special, cu organizatiile rome, precum
si cu toate persoanele afectate;
Pe 19 octombrie, Comisia Europeana a anuntat ca nu va demara procedura de
infringement impotriva Frantei in conditiile in care guvernul s-a angajat sa adopte
legislatie care sa intareasca garantiile procedurale. In acest caz, ce se intampla cu
cercetarea actualelor si viitoarelor plangeri care se inregistreaza? Nu exista niciun motiv
ca mii de cetateni ai Uniunii Europene sa accepte ca incalcarea dreptului lor la libera
circulatie este acceptata acum ca un troc injust pentru respectarea mai buna a acestui
drept, in viitor, pentru beneficiul altora;
Comisia ar trebuie sa inceapa examinarea plangerilor si sa explice care este continuarea
acestora tuturor partilor interesate;
Rugam Comisia sa nu examineze doar textele de lege propuse pentru o mai buna
traspunere a Directivei 2004/38, dar sa si solicite dovezi privind instrumente de
implementare deoarece, deseori este o discrepanta intre cele doua: prevederi legale bune,
dar o implementare defectuoasa. Asa cum arata jurisprudenta CEDO, protectia formala a
drepturilor fundamentale nu este suficienta, este necesara protectia lor efectiva in
practica;
Este absolut necesar ca investigatia Comisiei sa se refere si la puncte critice, precum
stabilirea faptului ca autoritatile franceze nu au realizat, de facto, o analiza substantiala a
fiecarui caz individual de expulzare.

Prezentarea celor doua organizatii s-a incheiat prin recomandarea de a se urma prevederile
rezolutiei din data de 9 septembrie a Parlamentului European, in special paragraful 12, dar si a
obligatiilor asumate de Uniunea Europeana prin Tratatul de la Lisabona.
In 19-25 noiembrie 2010, o delegatie a organizatiei Romani CRISS se afla intr-o vizita de
documentare a situatiei romilor aflati pe teritoriul Frantei.

