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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 306/2009 , ippreżentata minn Thomas Schuler, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-libertà tar-reliġjon u d-dritt għall-wiri ta’ espressjoni reliġjuża 
fil-pubbliku

1 Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, saret proposta għal leġiżlazzjoni fl-UE li tistabbilixxi li simboli reliġjużi 
u simboli oħra ta’ twemmin għandhom jitneħħew mill-pubbliku (jekk isir xi lment). Il-
petizzjonant joġġezzjona għal dan. Huwa tal-fehma li din il-proposta tfasslet fil-kuntest tal-
leġiżlazzjoni antidiskriminatorja tal-UE u jqis li hija restrizzjoni tad-dritt tiegħu għal-libertà 
tal-espressjoni. Huwa jikkonsidra li din il-proposta hija diskriminatorja kontra kwalunkwe 
twemmin, hi x’inhi r-reliġjon, u twassal għall-impożizzjoni ta’ ideat atei fuq persuni oħra. Il-
petizzjonant jappella għal leġiżlazzjoni li tiggarantixxi wkoll il-libertà tal-espressjoni u r-
reliġjon f’zoni pubbliċi. Il-petizzjonant jemmen li l-Unjoni Ewropea u l-valuri li fuqhom hi 
bbażata huma bla dubju ta’ xejn ta’ oriġini Kristjana.

2 Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3 Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Skont il-petizzjonant, saret proposta għal leġiżlazzjoni fl-UE li tistabbilixxi li simboli reliġjużi 
u simboli oħra ta’ twemmin għandhom jitneħħew mill-pubbliku. Huwa jqis li dan 
jiddiskrimina kontra kull twemmin. 
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Il-Kummissjoni m’għamlet l-ebda proposta għal leġiżlazzjoni fir-rigward tal-wiri fil-pubbliku
ta’ simboli reliġjużi, kif semma l-petizzjonant. Fil-prinċipju, dan il-qasam jaqa’ fil-
kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali kif diġà ġie spjegat fl-għadd kbir ta’ risposti 
għall-mistoqsijiet bil-miktub dwar is-suġġett mill-Membri tal-Parlament Ewropew matul is-
snin.

Fir-rigward tan-natura diskriminatorja possibbli ta’ miżura nazzjonali bħal din li ssemmiet fil-
petizzjoni, għandu jiġi msemmi li skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervieni fil-każijiet tal-allegat ksur 
tad-drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni tkun tista’ teżamina każ biss ladarba tkun tista’ tiġi 
stabbilita rabta mal-liġi Komunitarja. L-ebda tali rabta ma tista’ tiġi stabbilita mis-sitwazzjoni 
deskritta. 

F’sitwazzjonijiet fejn il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tintervieni, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, permezz tal-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tagħhom, 
inkluża l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u tal-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom, li d-drittijiet fundamentali qed jiġu rispettati b’mod effettiv.


