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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0656/2010, внесена от M.D.B.G., с италианско гражданство, 
относно дискриминация по отношение на лица с хомосексуална 
ориентация в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква бездействието на италианските органи по отношение 
на борбата срещу хомофобията и хомофобските актове, в т.ч. нападения срещу лица с 
хомосексуална ориентация, които противоречат на принципите на ЕС за забрана на 
дискриминацията въз основа на сексуална ориентация. Затова той призовава 
Европейския парламент да гарантира, че италианските органи ще предприемат 
необходимите мерки за борба срещу хомофобските нападения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Комисията се ангажира с борбата срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на 
сексуалната ориентация до пълната степен на правомощията, които са й предоставени 
от Договорите. Забраната за дискриминация въз основа на сексуална ориентация 
представлява важен принцип, посочен в член 21 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Въпреки това, съгласно член 51 от Хартата на основните права на 
ЕС, разпоредбите на хартата се отнасят до държавите-членки единствено, когато те 
прилагат правото на Съюза. Що се отнася до заетостта и професиите, Директива 
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2000/78/ЕО1 на Съвета гарантира равно третиране, което обхваща също така забраната 
за дискриминация въз основа на сексуална ориентация.

По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействие 
на държавите-членки се ограничават до надзора по прилагането на правото на ЕС под 
контрола на Съда на ЕС (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС). 

След като вносителят на петицията не посочва никакъв конкретен случай на 
предполагаемо нарушение на правото на Съюза, а формулира петицията си общо, 
Комисията не може да оцени дали съответната държава-членка е действала в рамките 
на прилагането на правото на ЕС. Когато действа извън обхвата на прилагането на 
правото на ЕС, държавата-членка следва да гарантира изпълнение на задълженията й по 
отношение на основните права, произтичащи от международните споразумения и от 
националното законодателство. Следователно Комисията не е в състояние да направи 
допълнителен коментар по петицията.

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г.


