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1. Sammendrag

Andrageren henviser til de italienske myndigheders manglende indgriben over for homofobi 
og homofobiske handlinger, herunder overgreb på homoseksuelle, hvilket er i modstrid med 
EU's principper om forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at de italienske myndigheder 
træffer de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af homofobiske overgreb.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Kommissionen er forpligtet til at bekæmpe homofobi og forskelsbehandling på grund af 
seksuel orientering i det fulde omfang af de beføjelser, som traktaterne tillægger den. 
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering udgør et vigtigt princip, 
som er nedfældet i artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I henhold til 
artikel 51 i EU's charter om grundlæggende rettigheder er bestemmelserne i chartret imidlertid 
kun rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning. Hvad angår beskæftigelse 
og erhverv, garanterer Rådets direktiv 2000/78/EF1 ligebehandling, hvilket også dækker 
forbud med forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303 af 2.12.2000.
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Kommissionens beføjelser, hvad angår medlemsstaternes handlinger og undladelser, er 
principielt begrænsede til at føre tilsyn med anvendelsen af EU-retten under Domstolens 
kontrol (jf. EU-traktatens artikel 17, stk. 1). 

Da andrageren ikke anfører et specifikt tilfælde af påstået overtrædelse af EU-lovgivningen, 
men formulerer sit andragende i en generel form, er Kommissionen ikke i stand til at vurdere, 
hvorvidt den pågældende medlemsstat handlede i forbindelse med gennemførelse af EU-
lovgivning. Når de handler uden for gennemførelsen af EU-lovgivningen, er det alene 
medlemsstaternes ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende 
rettigheder - som følge af internationale aftaler og deres egen lovgivning - overholdes. 
Kommissionen er derfor ikke i stand til at kommentere yderligere på andragendet."


