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Comisia pentru petiţii

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 306/2009, adresată de Thomas Schuler, de cetăţenie germană, privind 
libertatea cultelor şi dreptul la manifestări religioase în spaţiul public

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că în Uniunea Europeană există o propunere de legislaţie conform 
căreia simbolurile religioase şi alte simboluri ale credinţei trebuie eliminate din spaţiul public 
(în urma unei plângeri). Petiţionarul contestă acest lucru. El consideră că propunerea a fost 
elaborată în cadrul legislaţiei anti-discriminare a Uniunii Europene şi o vede ca pe o limitare a 
dreptului său de a-şi exprima liber opinia. El consideră propunerea discriminatorie pentru 
orice credincios, indiferent de religie, şi se reduce la impunerea ideologiei ateiste şi altor 
persoane. Petiţionarul solicită elaborarea unei legislaţii care să garanteze libertatea de 
exprimare şi libertatea convingerilor religioase în public. Petiţionarul este de părere că 
Uniunea Europeană şi valorile pe care se bazează sunt indubitabil de origine creştină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionarul consideră că în Uniunea Europeană există o propunere de legislaţie conform 
căreia simbolurile religioase şi alte simboluri ale credinţei trebuie eliminate din spaţiul public.
El consideră propunerea discriminatorie pentru toate credinţele. 

Comisia nu a făcut nicio propunere de legislaţie în domeniul expunerii în spaţiul public a 
simbolurilor religioase, cum susţine petiţionarul. În principiu, acest domeniu intră în 
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competenţa exclusivă a autorităţilor naţionale, astfel cum s-a explicat deja de-a lungul anilor 
în răspunsurile adresate deputaţilor la numeroasele întrebări cu solicitare de răspuns scris 
referitoare la acest subiect.

În ceea ce priveşte caracterul posibil discriminatoriu al unei măsuri naţionale ca cea descrisă 
în petiţie, trebuie menţionat faptul că, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene şi cu Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia nu are nicio competenţă 
generală pentru a interveni în cazuri de presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. 
Comisia poate analiza un caz doar în condiţiile în care poate fi stabilită o legătură cu legislaţia 
comunitară. Nicio astfel de legătură nu poate fi stabilită în situaţia descrisă. 
În cazurile în care Comisia nu are competenţa de a interveni, statele membre trebuie să se 
asigure că drepturile fundamentale sunt într-adevăr respectate, prin implementarea obligaţiilor 
internaţionale care le revin, inclusiv a Convenţiei Europene privind Drepturile Omului, 
precum şi a legislaţiei lor interne.


