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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az EU-ban olyan jogszabályjavaslatot alkottak, amelynek 
értelmében a vallási és az istenben való hittel kapcsolatos egyéb szimbólumokat (ilyen irányú 
panasz esetén) el kell távolítani a nyilvános helyekről. A petíció benyújtója tiltakozik ez ellen. 
Úgy véli, hogy a javaslatot az EU-n belül folyó, megkülönböztetés-mentességre vonatkozó 
jogalkotási munka folyamán dolgozták ki. A javaslatot a szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tartja. A javaslat véleménye szerint vallástól függetlenül minden hívőre nézve 
megkülönböztetést tartalmaz, és az a célja, hogy az ateista eszmevilágot erőltesse rá az 
emberekre. A petíció benyújtója olyan jogszabályt sürget, amely a nyilvános helyeken is 
szavatolja a szabad véleménynyilvánítást és a vallási megnyilvánulás lehetőségét. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az Európai Unió és az annak alapjául szolgáló értékek egyértelműen 
a kereszténységben gyökereznek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU-ban olyan jogszabályra irányuló javaslatot 
alkottak, amelynek értelmében a vallási szimbólumokat, valamint a különféle vallási 
meggyőződésekkel kapcsolatos egyéb jelképeket el kell távolítani a nyilvános helyekről. 
Véleménye szerint ez valamennyi vallási meggyőződéssel szemben megkülönböztetésnek 
minősül. 

A Bizottság nem tett olyan jogszabályra irányuló javaslatot, amely a vallási jelképek 
nyilvános használatára vonatkozik, ahogy arra a petíció benyújtója hivatkozik. Elviekben a 
szóban forgó terület a nemzeti hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik, amint azt már az 
európai parlamenti képviselők által az évek során e tárgyban előterjesztett, nagy számú 
írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszban is kifejtettük.

Ami egy nemzeti intézkedés – mint amilyen a petícióban jellemzett is – esetlegesen 
megkülönböztető jellegét illeti, meg kell említeni, hogy az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés, valamint az Európai Unióról szóló szerződés értelmében a Bizottság nem 
rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy az alapvető jogok állítólagos megsértésének 
eseteibe beavatkozzon. A Bizottságnak csak abban az esetben áll módjában megvizsgálni az 
ügyet, amennyiben megállapítható a közösségi joggal fennálló összefüggés. A felvázolt 
helyzet alapján azonban nem állapítható meg ilyen összefüggés. 

Azokban az esetekben, amikor a Bizottság nem rendelkezik beavatkozási hatáskörrel, a 
tagállamoknak kell biztosítani nemzetközi kötelezettségeik végrehajtása – ideértve az emberi 
jogokról szóló európai egyezményt is –, valamint nemzeti jogszabályaik révén, hogy 
ténylegesen tiszteletben tartják az alapvető jogokat.


