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1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság nemzetközi 
szerződéseket sért azzal, hogy Németországban tilos az úgynevezett általános vagy politikai 
sztrájk. A petíció benyújtója szerint az ilyen sztrájkokra felhívó szakszervezetekkel szemben 
kártérítési igénnyel lehet fellépni. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az általános vagy 
politikai sztrájk tiltása ellentétes a közösségi joggal és az Európai Szociális Chartával. Kéri az 
Európai Parlamentet, hogy gondoskodjon az ilyen jellegű sztrájkokra vonatkozó tilalom 
németországi feloldásáról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója olyan jogszabály létrehozására szólít fel, amely lehetővé tenné a 
szakszervezetek számára, hogy számos nemzetközi egyezmény és a német Grundgesetz 
előírásaival összhangban politikai sztrájkot szervezhessenek.

A petíció benyújtója 2009. június 30-án már benyújtott egy hasonló tárgyú panaszt az Európai 
Bizottsághoz, amelyben azt állította, hogy Németország a sztrájkhoz való jog tekintetében 
nem teljesíti az Európai Szociális Charta, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
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87. és 98. egyezményének előírásain alapuló kötelezettségeit. A Bizottság 2009. augusztus 6-
án írásban válaszolt a panaszosnak. Az ügyben további levélváltás nem történt.

2009. augusztus 6-án kelt válaszában a Bizottság rámutatott, hogy tisztában van kérdéssel 
kapcsolatos németországi helyzettel, valamint a nemzetközi szervezetek és testületek részéről 
e tekintetben megfogalmazott bírálatokkal. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a fent említett 
nemzetközi egyezmények nem képezik a közösségi jog részét. Éppen ezért annak vizsgálata, 
hogy ezeket tiszteletben tartják-e, nem a Bizottság, hanem az azokat aláíró országokban a 
végrehajtás ellenőrzésével megbízott kijelölt szervek hatáskörébe tartozik. 

Ezután a Bizottság a közösségi jog tekintetében a következőképpen ismertette a helyzetet:

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikke kimondja, hogy munkavállalóknak és a 
munkaadóknak, illetőleg szervezeteiknek az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal 
és gyakorlattal összhangban joguk van arra, hogy érdekütközés esetén érdekeik védelmében 
együttesen lépjenek fel, a sztrájkot is beleértve1. 

Az 51. cikk értelmében azonban a Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás 
elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, 
valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.

A sztrájkjogot közvetlenül szabályozó uniós jogszabály nem létezik. Az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés (EKSz.) 137. cikke (5) bekezdésének értelmében a Közösség e jog 
tekintetében nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel. 

Éppen ezért az illetékes nemzeti hatóságok feladata, hogy – az érintett tagállam vonatkozó 
nemzetközi és közösségi kötelezettségeit megfelelően figyelembe véve – meghatározzák a 
sztrájkhoz való jog gyakorlásának alkalmazási körét és feltételeit.

A Bizottság fent említett válasza óta (2009. december 1-jén) hatályba lépett a Lisszaboni 
Szerződés. Ez a Szerződés a következőképpen módosította az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (1) bekezdését (az EUSz. korábbi 6. cikke): „Az Unió elismeri az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én 
kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi 
kötőerővel bír, mint a Szerződések. A Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik 
ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit.”

Jóllehet a Charta ma már jogilag kötelező érvényű, az EKSz. 137. cikke nem módosult. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikke (amely a Szerződés rendelkezéseinek 
új számozása alapján az EKSz. 137. cikkének felel meg) az (5) bekezdésben továbbra is úgy 
rendelkezik, hogy „e cikk rendelkezései a díjazásra, az egyesülési jogra, a sztrájkjogra vagy a 
kizárás jogára nem alkalmazhatók”.

A sztrájkjogot közvetlenül szabályozó uniós jogszabály nem létezik. Ezenfelül az EUMSz
153. cikke (5) bekezdésének értelmében az Unió e jog tekintetében nem rendelkezik 
jogalkotási hatáskörrel.

                                               
1 A Charta a kérdéses időpontban még nem volt jogilag kötelező érvényű.


