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Ref.: Petiţia nr. 0769/2008, adresată de J.M., de naţionalitate germană, privind 
discriminarea împotriva personalului Caritas

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este divorţat, explică faptul că partenerul său, care este, de asemenea, 
divorţat, lucrează pentru organizaţia de ajutor umanitar a Bisericii Catolice. Petiţionarul 
susţine că, în cazul în care Caritas ar afla despre această relaţie, partenerul său ar fi concediat. 
Petiţionarul susţine că el şi partenerul său ar dori să se căsătorească, dar, deoarece Biserica 
Catolică – şi prin urmare şi Caritas – nu acceptă căsătoria între persoane divorţate, căsătoria ar 
conduce, de asemenea, la concediere. Petiţionarul subliniază în această privinţă faptul că 
autorităţile germane din domeniul muncii nu au nicio influenţă asupra politicii de personal a 
organizaţiei Caritas. Deoarece acesta se îndoieşte că această situaţie respectă principiile UE 
privind nediscriminarea, petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

„Petiţia

Petiţionarul susţine că partenerul său, care lucrează pentru organizaţia de ajutor umanitar a 
Bisericii Catolice (Caritas), ar putea fi concediat dacă organizaţia ar afla despre relaţia/intenţia 
de a se căsători a acestora. 

Analiza petiţiei în lumina legislaţiei comunitare
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Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă
interzice orice discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenență religioasă sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Totuşi, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directivă:
Statele membre pot menține în legislația lor națională în vigoare la data adoptării prezentei 
directive sau pot prevedea într-o legislație viitoare, care preia practicile naționale existente 
la data adoptării prezentei directive, dispoziții în temeiul cărora, în cazul activităților 
profesionale ale bisericilor și ale altor organizații publice sau private a căror etică este 
bazată pe religie sau convingeri, un tratament diferențiat bazat pe religia sau convingerile 
unei persoane nu constituie o discriminare atunci când, prin natura acestor activități sau prin 
contextul în care sunt exercitate, religia sau convingerile constituie o cerință profesională 
esențială, legitimă și justificată în privința eticii organizației. Acest tratament diferențiat 
trebuie exercitat cu respectarea dispozițiilor și principiilor constituționale ale statelor 
membre, precum și a principiilor generale de drept comunitar, și nu poate justifica o 
discriminare bazată pe un alt motiv. 
Cu condiția ca dispozițiile să fie respectate în restul situațiilor, prezenta directivă, fără a 
aduce atingere dreptului bisericilor și al altor organizații publice sau private a căror etică 
este bazată pe religie sau convingeri, acționând în conformitate cu dispozițiile constituționale 
și legislative naționale, poate impune personalului care lucrează pentru ele o atitudine de 
bună-credință și de loialitate față de etica organizației.

Concluzie

Din moment ce Directiva 2000/78 a fost transpusă de Germania, orice caz legat de aplicarea 
legislaţiei de transpunere în practică a directivei (cum ar fi cazul prezentat aici), ar trebui să 
fie examinat, în primul rând, de autorităţile naţionale, inclusiv de instanţele juridice. În cazul 
în care există îndoieli legate de aplicabilitatea dreptului comunitar, se poate solicita sprijinul 
Curţii Europene de Justiţie, în conformitate cu articolul 234 din Tratatul CE. 

Comisia doreşte să adauge că, în cazul în care un cetăţean consideră că i s-a încălcat unul din 
drepturile sale fundamentale, acesta poate înainta o plângere către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei. Totuşi, aceasta poate examina un caz doar 
după epuizarea tuturor căilor juridice interne.”
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