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Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 306/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Schuler, par reliģiskās pārliecības brīvību un par tiesībām publiski rādīt reliģiskas 
izpausmes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka ES pastāv tiesību akta priekšlikums, saskaņā ar kuru 
reliģiskus simbolus un citus ticības simbolus nedrīkst publiski izrādīt (ja ir izteikta sūdzība). 
Lūgumraksta iesniedzējs pret to iebilst. Pēc viņa domām, priekšlikums ir izstrādāts saistībā ar 
ES pretdiskriminācijas tiesību aktiem, un viņš to uzskata par viņa tiesību uz vārda brīvību 
ierobežošanu. Viņš uzskata, ka priekšlikums diskriminē visas ticības, neskatoties uz reliģiju, 
un rezultātā citiem cilvēkiem tiek uzspiestas ateistiskas idejas. Lūgumraksta iesniedzējs 
pieprasa pieņemt tiesību aktus, kas garantētu vārda un reliģijas brīvību sabiedriskās vietās. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Savienība un vērtības, uz kurām tā balstās, 
nepārprotami ir kristīgas izcelsmes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, ES pastāv tiesību akta priekšlikums, saskaņā ar kuru 
reliģiski simbolus un citus ticības simbolus nedrīkst publiski izrādīt. Viņš to uzskata par 
diskriminējošu pret visām ticībām.

Komisija nav ierosinājusi nekādus tiesību akta priekšlikumus attiecībā uz reliģisku simbolu 
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publisku izrādīšanu, kā to min lūgumraksta iesniedzējs. Būtībā šī joma ir ekskluzīvā valsts 
iestāžu kompetencē, kā tas gadu gaitā jau ir paskaidrots daudzās Eiropas Parlamenta deputātu 
rakstveida atbildēs uz jautājumiem par šādu tematu.

Attiecībā uz iespējamu valsts tiesību aktu diskriminējošo raksturu, kā aprakstīts lūgumrakstā, 
jāatzīmē, ka saskaņā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties gadījumos, kas skar pamattiesību pārkāpumus. 
Komisija varēs pārbaudīt tikai tādu lietu, kur būs saskatāma saikne ar Kopienas tiesību 
aktiem. Aprakstītajā situācijā šāda saikne nav saskatāma.

Situācijās, kad Komisijai nav pilnvaras iejaukties, dalībvalstīm, īstenojot starptautiskās 
prasības, tostarp Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un valsts iekšējos tiesību aktus, 
jānodrošina, ka tiek efektīvi ievērotas pamattiesības.”


