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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0656/2010, którą złożył M.D.B.G. (Włochy) w sprawie dyskryminacji
osób homoseksualnych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podkreśla brak działań ze strony włoskich władz w celu zwalczania 
homofobii i działań homofobicznych, w tym ataków na osoby homoseksualne, co jest 
sprzeczne z zasadami UE dotyczącymi zakazu dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do dopilnowania, aby 
włoskie władze przedsięwzięły niezbędne środki w celu zwalczania homofobicznych ataków.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 13 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Komisja jest zdecydowana zwalczać homofobię i dyskryminację ze względu na orientację 
seksualną, w pełni wykorzystując uprawnienia przyznane jej na mocy Traktatów. Zakaz 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną to ważna zasada zapisana w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. Jednak zgodnie z art. 51 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej postanowienia tej karty mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. W odniesieniu do zatrudnienia i pracy 
w dyrektywie Rady 2000/78/WE1gwarantuje się równe traktowanie, co obejmuje także zakaz 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

                                               
1Dyrektywa 2000/78/WE Rady z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000.



PE458.707v01-00 2/2 CM\857268PL.doc

PL

Z zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i zaniechań państw członkowskich 
ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii, pod kontrolą Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. art. 17 ust. 1 Traktatu UE). 

Ponieważ składający petycję nie wspomina o żadnym konkretnym przypadku domniemanego 
naruszenia prawa Unii, lecz formułuje swą petycję w sposób ogólny, Komisja nie jest
w stanie ocenić, czy dane państwo członkowskie podejmowało działania w związku 
z wdrażaniem prawa UE. Podejmując działania niezwiązane z wdrażaniem prawa UE, 
państwa członkowskie winny zapewnić wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw 
podstawowych wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i ustawodawstwa 
krajowego. Dlatego Komisja nie jest w stanie sformułować dalszych uwag dotyczących 
przedmiotowej petycji.


