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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0656/2010 dėl homoseksualių žmonių diskriminacijos Italijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis M. D. B. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Italijos valdžios institucijos nesiima veiksmų 
siekiant kovoti su homofobija ir homofobiškais veiksmais, įskaitant išpuolius prieš 
homoseksualus, o tai prieštarauja ES diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos draudimo 
principams. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Italijos 
valdžios institucijos imtųsi būtinų kovos su homofobiškais išpuoliais priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija yra įsipareigojusi kovoti su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos visiškai pasinaudodama Sutartimis jai suteiktais įgaliojimais. Diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos draudimas yra svarbus principas, įtvirtintas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje. Tačiau pagal ES pagrindinių teisių chartijos 51 
straipsnį Chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina 
Sąjungos teisę. Tarybos direktyvoje 2000/78/EB1 užtikrinamas vienodas požiūris užimtumo ir 
profesinėje srityje, joje taip pat nustatytas diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos 
draudimas.
                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius principus, OL L 303, 2000 12 2.
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Iš esmės Komisijos įgaliojimai, susiję su valstybių narių veiksmais ir neveikimu, riboti, ji tik 
prižiūri ES teisės taikymą kontroliuojant Teisingumo Teismui (plg. ES sutarties 17 straipsnio 
1 dalį). 

Kadangi peticijos pateikėjas nenurodo jokio konkretaus tariamo ES teisės pažeidimo atvejo, o 
formuluoja savo peticiją abstrakčiai, Komisija negali vertinti, ar atitinkama valstybė narė iš 
tikrųjų ėmėsi veiksmų įgyvendindama ES teisę.
 Tais atvejais, kai valstybės narės imasi veiksmų įgyvendindamos ne ES teisę, jos pačios turi 
užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų pagrindinių teisių, nustatytų tarptautiniuose 
susitarimuose ir vidaus teisės aktuose, atžvilgiu. Todėl Komisija negali pateikti daugiau 
pastabų dėl šios peticijos.“


