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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0795/2007 af Latchezar Popov, bulgarsk statsborger, for den 
bulgarsk-ortodokse kirkes hellige synode, om påståede overtrædelser af den
europæiske menneskerettighedskonvention i forbindelse med religionsfrihed, 
privat ejendom, ret til en retfærdig rettergang og sociale rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren henviser til religiøse konflikter forårsaget af splittelser i den bulgarsk-ortodokse 
kirke efter kommunismens fald, som kulminerede med det nationale parlaments indgriben og 
loven af 2002 om religion, som Europarådet har kritiseret (Den Parlamentariske Forsamlings 
resolution nr. 1390 af 2004), fordi den hellige synode i den pågældende lov blev kørt ud på et 
sidespor i forhold til patriarken Maxim. Efterfølgende er synodens ejendom angiveligt blevet
konfiskeret, og den fastboende præstestand er blevet spredt og forfulgt. Andrageren henviser 
til artikel 10 i chartret om grundlæggende rettigheder og den tilsvarende artikel 9 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og gør opmærksom på de hindringer for 
religionsfrihed og pluralisme, der findes i den nationale lovgivning, som ikke er forblevet 
neutral i forhold til interne konflikter i det kirkelige hierarki. Andrageren anmoder derfor EU 
om at gribe ind og om, at der eventuelt bliver nedsat et udvalg, som skal undersøge, om der er 
tale om en manglende overholdelse af Københavnskriterierne vedrørende Bulgariens 
tiltrædelse af EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008

"Kommissionen minder om, at der i erklæring 11 i bilaget til Amsterdamtraktaten fastsættes 
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følgende: "Den Europæiske Union respekterer og anfægter ikke den status i henhold til 
national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i 
medlemsstaterne. Den Europæiske Union respekterer ligeledes filosofiske og konfessionsløse 
organisationers status."
Det er op til samtlige medlemsstaters myndigheder at sørge for, at tanke-, samvittigheds- og 
religionsfriheden samt ejendomsretten reelt respekteres på områder, der ligger uden for 
Unionens kompetence. Medlemsstaterne skal således overholde de forpligtelser, som de er 
pålagt i medfør af deres nationale lovgivning og deres internationale forpligtelser, herunder 
den europæiske menneskerettighedskonvention.
Det spørgsmål, som andrageren rejser, hører ikke ind under EU-lovgivningen, og 
Kommissionen kan således ikke gribe ind i sagen."

Adlib Express Watermark


	720704da.doc

