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Temats: Lūgumraksts Nr. 0656/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais M.D.B.G., 
par homoseksuālu personu diskrimināciju Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz Itālijas varas iestāžu nespēju izskaust homofobiju 
un homofobiskas darbības, tostarp uzbrukumus homoseksuālām personām, pretrunā ES 
principiem, kas paredz aizliegt diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Itālijas varas iestādes veiktu vajadzīgos 
pasākumus homofobijas radītu uzbrukumu apkarošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Komisija ir apņēmusies apkarot homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, pilnībā 
izmantojot tai ar Līgumiem noteiktās pilnvaras. Aizliegums īstenot diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ ir būtisks princips, kas ietverts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
21. pantā. Taču saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 51. pantu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Attiecībā uz nodarbinātību un 
profesiju Padomes Direktīva 2000/78/EK1 garantē vienlīdzīgu attieksmi, tostarp aizliedzot 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ.

                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000.
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Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību vai bezdarbību ir ierobežotas —
tā uzrauga Savienības tiesību piemērošanu, ko kontrolē Eiropas Savienības Tiesa. (sk. LES 
17. panta 1. punktu).

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nemin konkrētu gadījumu, kad, iespējams, pārkāpti Savienības 
tiesību akti, bet gan lūgumrakstā sniedz vispārīgu informāciju, Komisija nevar novērtēt, vai 
attiecīgā dalībvalsts veica rīcību ES tiesību aktu īstenošanas gaitā. Ja tā neīsteno ES tiesību 
aktus, tikai pati dalībvalsts var nodrošināt, ka tiek ievērotas tās saistības attiecībā uz 
pamattiesībām, kas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem un tās iekšējiem tiesību aktiem. 
Tāpēc Komisija nevar izteikt turpmākus komentārus par lūgumrakstu.


