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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0795/2007, którą złożył Latchezar Popov (Bułgaria) w imieniu 
Świętego Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, w sprawie 
rzekomych przypadków naruszenia postanowień europejskiej konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczących wolności 
wyznania, własności prywatnej, prawa do rzetelnego procesu sądowego i 
praw socjalnych.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do konfliktów na tle wyznaniowym spowodowanych rozłamami 
w Bułgarskim Kościele Prawosławnym po upadku komunizmu, które zakończyły się 
interwencją parlamentu krajowego i przyjęciem w 2002 r. ustawy w sprawie wyznań, 
krytykowanej przez Radę Europy (rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego 1390 z 2004 r.),  
która zdaniem składającego petycję zakazuje działalności Świętego Synodu na rzecz 
patriarchy Maksyma.  Wydaje się, że w następstwie ustawy majątek Synodu został 
skonfiskowany, a jego duchowni rozpędzeni i poddani prześladowaniom. Składający petycję 
nawiązuje do art. 10 karty praw podstawowych 
i odpowiadającego jej art. 9 EKPC, podkreślając przeszkody dla wolności wyznania 
i pluralizmu, jakie stwarza ustawodawstwo krajowe, które nie jest bezstronne względem 
wewnętrznych sporów w hierarchii kościelnej.  W związku z powyższym składający petycję 
zwraca się do Unii Europejskiej o podjęcie działań oraz ewentualne utworzenie komisji 
śledczej, 
która zbadałaby ex post nieprzestrzeganie kryteriów kopenhaskich w odniesieniu do 
przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

Komisja przypomina, że Deklaracja nr 11 zawarta w załączniku do traktatu amsterdamskiego 
głosi, że „Unia Europejska szanuje i nie narusza statusu, z którego korzystają, na mocy prawa 
krajowego, kościoły i stowarzyszenia lub wspólnoty religijne w Państwach Członkowskich.  
Unia Europejska szanuje również status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych.”
Na władzach wszystkich państw członkowskich spoczywa obowiązek zagwarantowania 
efektywnego przestrzegania wolności myśli, sumienia i wyznania oraz poszanowania prawa 
własności w sprawach wychodzących poza zakres uprawnień Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie stosują w tym celu przepisy prawa wewnętrznego oraz zobowiązań 
międzynarodowych, 
w tym europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Problem poruszony przez składającego petycję nie jest objęty przepisami prawa UE i w 
związku z tym Komisja nie może interweniować w tej sprawie.
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