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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 306/2009, którą złożył Thomas Schuler (Niemcy) w sprawie wolności 
wyznania oraz prawa do publicznego wyrażania uczuć religijnych

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję istnieje projekt unijnego prawa, na mocy którego symbole 
religijne i inne symbole wiary mają być usuwane z miejsc publicznych (jeżeli wpłynie 
skarga). Składający petycję sprzeciwia się temu. Uważa on, że projekt ten sporządzono 
w kontekście unijnego prawodawstwa antydyskryminacyjnego i postrzega to jako 
ograniczenie prawa do wolności wypowiedzi. Składający petycję twierdzi, że przedmiotowy 
projekt dyskryminuje wszystkie wyznania bez względu na religię i narzuca innym ludziom 
idee ateizmu. Wzywa on do uchwalenia prawa, które gwarantowałoby wolność wypowiedzi 
i wyznania także w miejscach publicznych. Składający petycję uważa, że Unia Europejska 
i wartości, na których się ona opiera, mają wyraźnie chrześcijańskie korzenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję utrzymuje, że w UE istnieje projekt legislacyjny, na mocy którego 
symbole religijne i inne symbole wiary powinny być usuwane z miejsc publicznych. Uważa 
on, że jest to dyskryminujące w stosunku do wszystkich wyznań. 

Komisja nie składała żadnego projektu legislacyjnego w dziedzinie umieszczania w miejscach 
publicznych symboli religijnych, do którego odnosi się składający petycję. Z zasady obszar 
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ten leży w wyłącznej gestii władz krajowych, jak wyjaśniano już w odpowiedziach na liczne 
pytania pisemne kierowane w tej sprawie na przestrzeni lat przez posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

W odniesieniu do ewentualnie dyskryminującego charakteru takiego środka krajowego, jak 
ten opisany w przedmiotowej petycji, należy zauważyć, że na mocy Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz Traktatu o Unii Europejskiej Komisja nie ma uprawnień ogólnych 
do podejmowania działań w przypadkach domniemanych naruszeń praw podstawowych. 
Komisja byłaby w stanie zbadać sprawę, gdyby można było ustalić związek z prawem 
wspólnotowym. W opisanej sytuacji żadnego takiego związku stwierdzić nie można. 

W sytuacjach, w których Komisja nie ma uprawnień do podjęcia działań, państwa 
członkowskie, realizując swoje zobowiązania międzynarodowe, w tym wynikające 
z europejskiej konwencji praw człowieka oraz prawodawstwa wewnętrznego, muszą 
zapewnić skuteczne przestrzeganie praw podstawowych.


