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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy az olasz hatóságok nem avatkoznak be a 
homofóbia és a homofób cselekmények, többek között a homoszexuálisok ellen elkövetett 
túlkapások ellen, ami ellentétes az Európai Uniónak a szexuális irányultságon alapuló 
hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elveivel. A petíció benyújtója ezért annak 
biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az olasz hatóságok hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket a homofób túlkapások felszámolására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság elkötelezetten, a Szerződések által ráruházott jogköre teljes mértékéig küzd a 
homofóbia és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen. A
szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma fontos elv, amelyet az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke rögzít. Az Európai Unió alapjogi chartájának 
51. cikke szerint azonban a Charta rendelkezései csak az uniós jog végrehajtása során kötik a 
tagállamokat. A foglalkoztatás tekintetében a 2000/78/EK tanácsi irányelv1 egyenlő 
                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés 
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bánásmódot biztosít, amelybe a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés 
tilalma is beletartozik.

Elvileg a Bizottságnak a tagállamok tetteivel és mulasztásaival kapcsolatos hatásköre arra 
korlátozódik, hogy a Bíróság irányítása alatt felügyelje az uniós jog alkalmazását (vö. EUSZ 
17. cikk 1. bekezdés). 

Mivel a petíció benyújtója nem említ semmilyen konkrét esetet, amelyben állítólag 
megsértették volna az uniós jogot, hanem csupán általánosságban fogalmazza meg petícióját, 
a Bizottság nem tudja megítélni, hogy az érintett tagállam az uniós jog végrehajtása során járt-
e el. Az uniós jog végrehajtásán kívüli eljárás esetén csak a tagállamok feladata annak 
biztosítása, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogokra vonatkozó – egyébként nemzetközi 
megállapodásokból és belső jogszabályaikból fakadó – kötelezettségeiket. A Bizottság ezért 
nincs abban a helyzetben, hogy további megjegyzéseket fűzzön a petícióhoz.

                                                                                                                                                  
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról, HL L 303., 
2000.12.2.


