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EUROPOS PARLAMENTAS 2009-2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 306/2009 dėl religijos laisvės ir teisės viešai skelbti religines mintis, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas Schuler

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, yra pateiktas ES teisės akto pasiūlymas, pagal kurį viešai rodomi 
religiniai ir kiti tikėjimo simboliai turi būti pašalinti (jei pateikiamas skundas). Peticijos 
pateikėjas tam prieštarauja. Jis mano, kad šis pasiūlymas buvo parengtas galiojant ES 
diskriminaciją draudžiantiems teisės aktams, ir kad jis riboja jo teisę į žodžio laisvę. Jis mano, 
kad šiuo pasiūlymu diskriminuojami visi tikėjimai nepaisant religijos ir jis prilygsta ateistinių 
idėjų piršimui kitiems žmonėms. Peticijos pateikėjas prašo priimti teisės aktą, kuriuo taip pat 
būtų garantuojama raiškos ir religijos laisvė viešose vietose. Peticijos pateikėjas mano, kad 
Europos Sąjunga ir vertybės, kuriomis ji grindžiama, neabejotinai yra krikščioniškos kilmės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad yra pateiktas ES teisės akto, pagal kurį turi būti panaikinami 
viešai rodomi religiniai ir kiti tikėjimo simboliai, pasiūlymas. Jis mano, kad taip 
diskriminuojami visi tikėjimai.

Komisija nėra parengusi jokio teisės akto, susijusio su viešu religinių simbolių rodymu, 
pasiūlymo, kurį nurodo peticijos pareiškėjas. Ši sritis priklauso išimtinei nacionalinės valdžios 
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institucijų kompetencijai, kaip jau buvo daug kartų paaiškinta atsakant į daug Europos 
Parlamento narių klausimų raštu šia tema.

Kalbant apie galimą peticijoje nurodytos nacionalinės priemonės diskriminacinį pobūdį, 
reikėtų paminėti, kad pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį 
Komisija neturi bendrų įgaliojimų kištis sprendžiant klausimus dėl tariamo pagrindinių teisių 
pažeidimo. Komisija gali nagrinėti tik tokį atvejį, kurio ryšį su Bendrijos teise galima 
nustatyti. Pagal apibūdintas aplinkybes tokio ryšio nustatyti negalima. 

Tokiais atvejais, kai Komisija nėra įgaliota kištis, valstybės narės vykdydamos savo 
tarptautinius įsipareigojimus, tarp jų Europos žmogaus teisių konvenciją, ir nacionalinės teisės 
aktus, privalo užtikrinti, kad būtų veiksmingai ginamos pagrindinės teisės.“ 


