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Ref.: Petiția nr. 0656/2010, adresată de M.D.B.G., de cetățenie italiană, privind 
discriminarea homosexualilor în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază lipsa de acțiune din partea autorităților italiene pentru combaterea 
homofobiei și a acțiunilor homofobe, inclusiv a atacurilor împotriva homosexualilor, care 
intră în conflict cu principiile Uniunii Europene legate de interzicerea discriminării pe motive 
de orientare sexuală. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să se asigure 
că autoritățile italiene adoptă măsurile necesare pentru a combate atacurile homofobe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Comisia este hotărâtă să combată homofobia și discriminarea bazată pe orientare sexuală în 
măsura deplină a competențelor conferite prin tratate. Interzicerea discriminării pe criterii de 
orientare sexuală constituie un principiu important consacrat la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 51 
din Carta drepturilor fundamentale a UE, prevederile Cartei se adresează statelor membre 
numai atunci când acestea pun în aplicare legislația Uniunii. În ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și încadrarea în muncă, Directiva 2000/78/CE a Consiliului1 garantează 
egalitatea de tratament care acoperă, de asemenea, interzicerea discriminării pe motiv de 

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303, 2.12.2000.
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orientare sexuală.

Ca o chestiune de principiu, competențele Comisiei cu privire la actele și omisiunile statelor 
membre se limitează la supravegherea aplicării legislației Uniunii, sub controlul Curții de 
Justiție [articolul 17 alineatul (1) din TUE]. 

Deoarece petiționarul nu menționează niciun caz specific de o presupusă încălcare a legislației 
Uniunii, ci își formulează petiția într-un mod general, Comisia nu este în măsură să aprecieze 
dacă statul membru în cauză a acționat în spiritul punerii în aplicare a legislației UE. Atunci 
când nu acționează în scopul punerii în aplicare a legislației UE, statele membre sunt 
singurele responsabile de asigurarea respectării obligațiilor privind drepturile fundamentale -
așa cum rezultă din acorduri internaționale și din legislația lor internă. În consecință, Comisia 
nu este în măsură să facă observații suplimentare cu privire la petiție.


