
CM\810998HU.doc PE410.088

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.3.2010
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Tárgy: Raffaele Mancuso, olasz állampolgár által benyújtott 1437/2009. számú 
petíció az egyenlő bánásmód elvének megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen az Olaszországban érvényes szabály ellen, hogy azok 
a közszférában dolgozó személyek, akiket fegyelmi okokból vagy elégtelen teljesítményük 
miatt bocsátottak el, már nem vehetnek részt a közszférában kiírt versenyvizsgákon. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy ezeknek a személyeknek is esélyt kellene kapniuk arra, hogy 
megmutathassák, hogy fejlődtek, és lehetővé kellene tenni számukra, hogy újra részt 
vehessenek egy ilyen jellegű versenyvizsgán. A petíció benyújtója szerint ezen a területen 
hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, mert a versenyszférában nincs érvényben ilyen 
kizáró szabályozás. Úgy véli, hogy mindkét szférában azonos feltételeknek kellene 
érvényesülniük. Többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlatára hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának1 (a foglalkozás megválasztásának szabadságáról és 

                                               
1 A Charta jogilag kötelező erejű a Lisszaboni Szerződés (2009. december 1-jei) hatálybalépése óta.  
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a munkavállaláshoz való jogról szóló) 15. cikke kimondja az alábbiakat: 
„1. Mindenkinek joga van a munkavállaláshoz és szabadon választott vagy elfogadott 
foglalkozás gyakorlásához. 
2. Az uniós polgárokat az Unió bármely tagállamában megilleti a szabad álláskeresés, 
munkavállalás, letelepedés és szolgáltatásnyújtás joga.” 

A Charta (törvény előtti egyenlőségről szóló) 20. cikke kimondja, hogy „a törvény előtt 
mindenki egyenlő.”

A Charta (megkülönböztetés tilalmáról szóló) 21. cikkében ez áll:
„1. Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. 
2. A Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések 
sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés.” 

Ugyanakkor a Charta (alkalmazási körről szóló) 51. cikke értelmében e 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.
Nem létezik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó konkrét uniós jogszabály a köz- és/vagy 
magánszférában történő munkaerő-toborzás feltételeire vonatkozóan, a munkahelyi 
megkülönböztetés tilalmát rögzítő uniós jogi aktusokon kívül. Az ilyen megkülönböztetés 
annyiban tiltott, amennyiben az állampolgárságon, nemen, fajon vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapul1.

Nincs arra utaló bizonyíték, hogy jelen esetben a petíció benyújtóját bármely fent említett 
okból megkülönböztetés érte volna.  

Továbbá a petíció benyújtója által említett európai bírósági ítéletek a jelek szerint nem 
vonatkoztathatók a szóban forgó ügyre. Tulajdonképpen az említett ítéletek tárgyát képező 
ügyek elsősorban a közösségi intézmények által elfogadott jogi aktusok érvényességével 
foglalkoznak az alapvető jogokkal összefüggésben. Ezzel szemben a szóban forgó ügy egy 
nemzeti rendelkezés érvényességét vizsgálja, amelynek alkalmazása semmilyen 
szempontból nem kapcsolódik egyetlen uniós jogszabály végrehajtásához sem.

Következtetés 

Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem létezik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó konkrét uniós 
jogszabály a köz- és/vagy magánszférában történő munkaerő-toborzás feltételeire 
vonatkozóan, a petíció benyújtójának azt tanácsolják, hogy amennyiben úgy kívánja, az olasz 
nemzeti jogszabályok alapján tárja ügyét az illetékes nemzeti hatóságok elé, a bíróságokat is 
ideértve.

                                               
1 E tekintetben lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en


