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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 306/2009, внесена от Thomas Schuler, с германско гражданство, 
относно свободата на религията и правото на публично религиозно 
изразяване

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията съществува предложение за законодателен акт на ЕС, 
съгласно който трябва да бъде премахнато излагането на публични места на религиозни 
символи и други символи на вярата (ако бъде подадено оплакване в тази връзка). 
Вносителят възразява срещу това. Той счита, че това предложение е изготвено в 
контекста на антидискриминационното законодателство на ЕС, и счита, че то 
ограничава свободата му на изразяване. Той счита, че предложението е 
дискриминационно спрямо всички вярващи, независимо от религията им, и е 
равносилно на налагането на атеистки идеи на други хора. Вносителят на петицията 
призовава за законодателство, което да гарантира свободата на изразяване и на 
религията на обществени места. Вносителят на петицията вярва, че Европейският съюз 
и ценностите, на които той се основава, са с безспорен християнски характер.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителят на петицията счита, че съществува предложение за законодателен акт на 
ЕС, съгласно който трябва да бъде премахнато излагането на публични места на 
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религиозни символи и други символи на вярата. Той счита това за дискриминационно 
спрямо всички вероизповедания.

Комисията не е правила никакво предложение за законодателен акт в областта на 
излагането на публични места на религиозни символи, както се посочва от вносителя на 
петицията. Принципно тази област е от изключителната компетентност на 
националните органи, както вече беше пояснено в отговорите на множество въпроси с 
искане за писмен отговор по тази тема, зададени от членовете на Европейския 
парламент през годините.

Що се отнася до възможния дискриминационен характер на дадена национална мярка, 
като описаната в петицията, следва да се посочи, че съгласно Договора за създаване на 
Европейската общност и Договора за Европейския съюз Комисията няма общи 
правомощия да се намесва в случаи на предполагаеми нарушения на основните права. 
Комисията би могла да проучи само случаи, при които може да бъде установена връзка 
с общностното законодателство. При описаното положение не може да бъде установена 
такава връзка.

В случаите, в които Комисията няма правомощия да се намесва, държавите-членки 
трябва да гарантират, чрез изпълнение на своите международни задължения, 
включително на Европейската конвенция за защита на правата на човека, и на 
вътрешното си законодателство, че основните права се спазват ефективно.


