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Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1437/2009, внесена от Raffaele Mancuso, с италианско 
гражданство, относно нарушаване на принципа за недискриминация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу правилото, според което в Италия 
служителите на държавна служба, които са били уволнени дисциплинарно или са били 
освободени поради несправяне с работата, не могат да участват в конкурси за набиране 
на персонал за подобна позиция в държавния сектор. Вносителят на петицията счита, 
че на такива хора би следвало да се даде възможност да покажат, че са постигнали 
подобрение, както и отново да участват в процес на набиране на персонал. Според 
вносителя това представлява дискриминация като се има предвид, че в частния сектор 
не се прилага такова правило за изключване. Той счита, че условията следва да са 
еднакви и в двата сектора, като се позовава между другото на Хартата на основните 
права на ЕС и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
Съгласно член 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз1 (относно 
свободата при избор на професия и право на труд):

                                               
1 Тази харта има правнообвързващ характер с влизането в сила на Договора от Лисабон (1 декември
2009 г).
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„1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета 
професия.

2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се 
установява или да предоставя услуги във всички държави-членки...“

В член 20 от Хартата (относно равенството пред закона) е указано, че „всички хора са 
равни пред закона“.
В член 21 от Хартата (относно недискриминацията) е указано следното:

„1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 
национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация.

2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени 
разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на
гражданството.“

Въпреки това, съгласно член 51 от Хартата (относно приложното поле), разпоредбите 
на Хартата се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на ЕС при 
зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено 
когато те прилагат правото на ЕС.

Не съществува специално законодателство на ЕС в областта на заетостта, което да 
засяга условията за подбор на служители в публичния и/или частния сектор, освен 
законодателните актове на ЕС, забраняващи дискриминацията на работното място. 
Такава дискриминация е забранена, когато тя се основава на националност, полова, 
расова или етническа принадлежност, религиозна принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация1.

Няма доказателство, че в случая вносителят на петицията е бил обект на 
дискриминация по който и да било от горепосочените критерии.

Освен това решенията на Съда на ЕС, цитирани от вносителя на петицията, не
изглеждат приложими в този случай. Всъщност посочените дела са свързани основно с 
действителността на законодателните актове, приети от институциите на ЕС, по 
отношение на основните права. За разлика от това, въпросният случай засяга 
действителността на национален законодателен акт, приемането на който няма нищо 
общо с прилагането на законодателството на ЕС.

Заключение

                                               
1 В тази връзка вж. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en



CM\810998BG.doc 3/3 PE410.088

BG

Като се има предвид, че не съществува специално законодателство на ЕС в областта на 
заетостта, което да засяга условията за подбор на служители в публичния и/или частния 
сектор, и което да е приложимо в случая, вносителят на петицията следва да бъде 
посъветван, ако желае, да отнесе случая си до вниманието на компетентните 
национални органи, в това число и съдилищата, въз основа на изискванията на
италианското национално право.


