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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op het feit dat de Italiaanse autoriteiten niet optreden ter bestrijding van 
homofobie en homofobe handelingen, met inbegrip van aanvallen op homoseksuelen, die 
strijdig zijn met de EU-principes inzake uitbanning van discriminatie op grond van seksuele 
voorkeur. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom ervoor te zorgen dat de Italiaanse 
autoriteiten de nodige maatregelen nemen om homofobe aanvallen te bestrijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

De Commissie is vastbesloten om met volledige gebruikmaking van haar bevoegdheid 
krachtens de verdragen, homofobie en discriminatie op grond van seksuele voorkeur te 
bestrijden. Het verbod op discriminatie op grond van seksuele voorkeur vormt een belangrijk 
beginsel dat besloten is in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie. Krachtens artikel 51 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn 
de bepalingen van het handvest echter enkel tot de lidstaten gericht wanneer zij het recht van 
de Unie ten uitvoer brengen. Met betrekking tot arbeid en beroep waarborgt Richtlijn 
2000/78/EG1 van de Raad gelijke behandeling en bestrijkt tevens het verbod op discriminatie 

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000.
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op grond van seksuele voorkeur. 

De bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot handelingen en verzuimen van 
lidstaten zijn beperkt tot het toezicht op de toepassing van het recht van de Unie, onder 
controle van het Hof van Justitie (vgl. artikel 17, lid 1 van het VEU). 

Daar indiener geen specifiek geval van een vermeende schending van het recht van de Unie 
vermeldt, maar zijn verzoekschrift op algemene wijze formuleert, bevindt de Commissie zich 
niet in de positie om te beoordelen of de betreffende lidstaat wel handelde gedurende de 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Wanneer lidstaten buiten de tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving handelen, is het alleen aan de lidstaten om te waarborgen dat wordt voldaan 
aan hun verplichtingen met betrekking tot de fundamentele rechten - overeenkomstig 
internationale overeenkomsten en hun interne wetgeving. De Commissie bevindt zich 
derhalve niet in de positie om nader op het verzoekschrift in te gaan.


