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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0795/2007, ingediend door Latchezar Popov (Bulgaarse
nationaliteit), namens de Heilige Synode van de Bulgaarse orthodoxe kerk, over 
vermeende inbreuken op het Europees Handvest van grondrechten op het gebied 
van godsdienstvrijheid, privé-eigendom, het recht op een eerlijk proces en sociale 
rechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt gewag van religieuze conflicten die het gevolg zijn van scheuringen binnen de 
Bulgaarse orthodoxe kerk na de val van het communisme. Deze conflicten bereikten hun 
hoogtepunt met de interventie door het nationale parlement en de in 2002 aangenomen 
godsdienstwetgeving, die door de Raad van Europa (in resolutie 1390 van de Parlementaire 
Assemblee van 2004) werd bekritiseerd omdat de positie van de Heilige Synode door deze 
wetgeving ten gunste van die van patriarch Maxim werd ondermijnd. Daarna schijnen de 
gebouwen van de synode in beslag te zijn genomen en werden de daar woonachtige 
geestelijken de deur uitgezet en vervolgd. Indiener verwijst naar artikel 10 van het Handvest 
van grondrechten en het daarmee corresponderende artikel 9 van het EVRM en wijst op de 
belemmering van godsdienstvrijheid en religieuze verscheidenheid door de nationale 
wetgeving, die niet neutraal is ten aanzien van geschillen binnen de kerkelijke hiërarchie. 
Indiener verzoekt de Europese Unie derhalve stappen te ondernemen en zo mogelijk een 
onderzoekscommissie in te stellen belast met onderzoek naar de niet-naleving van de criteria 
van Kopenhagen bij de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008
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"De Commissie herinnert aan de volgende bepalingen in Verklaring (nr. 11) die gehecht is 
aan de Slotakte van Amsterdam: "De Europese Unie eerbiedigt en doet geen afbreuk aan de 
status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale recht 
in de lidstaten hebben. De Europese Unie eerbiedigt evenzeer de status van 
levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties.

Het is de taak van de autoriteiten van alle lidstaten erover te waken dat de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, alsook het eigendomsrecht, welke verder reiken dan de 
bevoegdheid van de Unie, effectief geëerbiedigd worden. De lidstaten doen zulks door de 
toepassing van hun intern recht en de uitvoering van hun internationale verplichtingen met 
inbegrip van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. 

De door de indiener aangevoerde problematiek valt niet onder de Europese wetgeving en dus 
kan de Commissie in deze geen initiatieven ondernemen."
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