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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 
alkalmazásáról
(2007/2094(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére 
(A6-0000/2007),

A faji egyenlőségi irányelv végrehajtása

A. mivel a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja 2006-os éves 
jelentése megerősíti, hogy a diszkrimináció továbbra is súlyos probléma a tagállamokban,

B. mivel az Eurobarometer közelmúltban készült felmérése szerint a 25 tagállamban 
megkérdezett állampolgárok 64%-a úgy véli, hogy az etnikai származáson alapuló 
hátrányos megkülönböztetés még mindig széles körben elterjedt, 

C. mivel a 2000/43/EK irányelv elfogadása hatalmas lépésnek tekinthető a faji vagy etnikai 
származáson alapuló hátrányos megkülönböztetés áldozatai számára nyújtott védelem 
szintjének emelése és a rendelkezésükre álló kárpótlási lehetőségek javítása tekintetében, 

Bizonyítási teher

D. mivel a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezés az irányelv egyik kulcsfontosságú 
pontja, hozzájárul ugyanis az általa nyújtott védelem hatékony alkalmazásához;

E. mivel a bizonyítási teherrel kapcsolatos joggyakorlat azt mutatja, hogy még mindig 
jelentősek az eltérések a tagállamok között abban a tekintetben, hogy a felperesek részéről 
mit fogadnak el meggyőző bizonyítékként,

F. mivel segítené az egyenlőség elvének hatékony végrehajtását, ha a bizonyítási teherre a 
polgári és közigazgatási esetekben alkalmazott szabályokat kiterjesztenék a megtorlással
szembeni bírói védelemre is,

Az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületek

G. mivel ma már majdnem minden tagállam vagy rendelkezik az egyenlő bánásmód 
előmozdítását szolgáló testületekkel, vagy már meglévő szerveknek adta át az ilyen 
testületek által végzendő feladatokat,

H. mivel az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületeknek mind a személyzet, mind 
a finanszírozás szempontjából megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük, 



PE 388.716v01-00 4/7 PR\667501HU.doc

HU

I. mivel az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületeknek képeseknek kell lenniük 
a kormányzattól független működésre, és azokat a kormányzattól függetlenül – azaz nem a 
kormányzat részeként – működő testületeknek kell tekinteni,

J. mivel az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületekhez beérkezett panaszok 
túlzottan alacsony száma aggodalomra ad okot néhány tagállamban, különösen azokban az 
országokban, ahol több panaszra lehetett volna számítani,

K. mivel az irányelv végrehajtásában viselt felelősségük miatt döntő fontosságú, hogy a 
köztisztviselők képzést kapjanak az irányelv céljairól,

Hatály

L. mivel a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetést és a valláson, 
véleményen vagy állampolgárságon alapuló megkülönböztetést nem mindig lehet 
megkülönböztetni egymástól,

Tájékoztatás és figyelemfelhívás

M. mivel a közelmúltbeli Eurobarometer-felmérés megerősíti, hogy a megkülönböztetést tiltó 
Uniós jogszabályok létezésére vonatkozó ismeretek színvonala meglehetősen alacsony, és 
átlagban az EU állampolgárainak mindössze egyharmada állítja, hogy tudja, milyen 
jogokkal rendelkezik abban az esetben, ha hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás 
áldozatává válna,

N. mivel ugyanakkor néhány tagállam széles körű tájékoztató/tudatosságot fokozó 
kezdeményezést (webhelyek, kampányok, televíziós reklámok, újsághirdetések) indított, 

O. mivel egyes tagállamok fontos kezdeményezéseket tettek, azaz nemzeti jogrendszerükbe 
beépítették a munkaadók azon kötelezettségét, hogy tájékoztassák alkalmazottaikat a 
megkülönböztetéssel kapcsolatos jogszabályokról;

P. mivel a tagállamokban egyes szakosodott testületek sürgősségi telefonszolgálatokat 
hoztak létre, amelyek tájékoztatást és támogatást nyújtanak a hátrányos megkülönböztetés 
áldozatainak; 

Q. mivel vannak olyan tagállamok is, amelyek meglehetősen korlátozott 
tájékoztató/tudatosságot fokozó tevékenységet folytattak, és egyes országokból 
semmilyen figyelemfelhívó kampányról nem érkezett jelentés;

R. mivel az EU-intézményeknek és a tagállamoknak egyaránt tényleges erőfeszítéseket 
kellene tenniük annak érdekében, hogy tájékoztassák állampolgáraikat jogaikról, 
különösen az esélyegyenlőség európai éve összefüggésében;

Adatgyűjtés

S. mivel a megkülönböztetés bizonyítása, a politika tájékoztatása és a pozitív intézkedési 
stratégiák kidolgozása szempontjából az adatgyűjtés hasznos lehet, ugyanakkor azonban 
számos etikai és jogi kérdést is felvet;
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Jogorvoslat

T. mivel a jogviták alternatív rendezésére szolgáló eljárások nem akadályozhatják a bírósági 
eljáráshoz való hozzáférést;  

1. ismételten hangsúlyozza a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelv 
fontosságát;

2. emlékeztet arra, hogy a 2000/43/EK irányelv minimumszabályokat állapít meg, ezért 
alapként kell szolgálnia, amelyre egy átfogó megkülönböztetésellenes politikát kell 
felépíteni;

3. hangsúlyozza, hogy az irányelv túllép a nem önálló és az önálló keresőtevékenységhez, 
illetve a foglalkoztatáshoz való hozzáférésen, és olyan területekre is alkalmazandó, mint 
például az oktatás, a szociális védelem és a szociális biztonság, a szociális juttatások, 
valamint az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása a faji vagy 
etnikai származásra való tekintet nélkül minden ember részvételét lehetővé tevő, 
demokratikus és toleráns társadalmak fejlődésének biztosítása érdekében;

4. megelégedéssel állapítja meg, hogy a legtöbb tagállam megtette a lépéseket az irányelv 
végrehajtása érdekében, de csalódott amiatt, hogy csak néhány tagállam ültette át 
megfelelően és teljes mértékben annak valamennyi rendelkezését nemzeti jogrendjébe;

5. rámutat arra, hogy különösen az irányelv hatályára és a bizonyítási teherre vonatkozó 
rendelkezések végrehajtása hagy kívánnivalót maga után;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok a kívánatosnál vagy indokoltnál több 
tevékenységi területet vettek ki az irányelv hatálya alól;

7. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az irányelv helyes végrehajtásának éber 
ellenőrzését, és szükség esetén haladéktalanul indítson jogsértési eljárást;

8. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a Parlament kéri egy olyan dokumentum átadását, 
amely felsorolja a tagállamok jogszabályaiban meglévő mentességeket annak érdekében, 
hogy nyilvános vitát lehessen folytatni e mentességekről;

9. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak el kell végezniük a nemzeti határidők hatásának és 
a megtorlással szembeni védelem hatékonyságának független felülvizsgálatát; 

10. aggodalmát fejezi ki a tagállamokban élő állampolgárok megkülönböztetés elleni 
jogszabályokra vonatkozó ismereteinek alacsony szintje miatt;

11. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok csak akkor lehetnek hatékonyak, ha az állampolgárok 
tisztában vannak jogaikkal, és könnyen hozzáférhetnek a bírósági eljáráshoz, mivel az 
irányelv által biztosított védelmi rendszer az állampolgárok kezdeményezésein múlik;

12. emlékeztet arra, hogy az irányelv 10. cikke azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy 
az irányelv vonatkozó rendelkezéseiről megfelelő módon tájékoztassák a nyilvánosságot;
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13. szilárd meggyőződése szerint létfontosságú, hogy az állami tisztviselők az irányelv 
céljaira és rendelkezéseire vonatkozó képzésben részesüljenek, tekintettel az irányelvnek 
a társadalom egészében történő végrehajtásáért viselt felelősségükre és magukon a 
kormányzati szerveken belül jelentkező intézményi rasszizmus valamennyi kockázatának 
elhárítása érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be ilyen képzésekbe;

14. javasolja a tagállamoknak, hogy az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületeket 
lássák el megfelelő forrásokkal és hatáskörökkel annak érdekében, hogy eredményesen 
láthassák el fontos feladatukat;

15. javasolja, hogy a Bizottság alaposan kövesse nyomon az egyenlő bánásmód 
előmozdítását szolgáló testületek független működését, és erre a célra referenciaként 
felhasználhatja az ENSZ Közgyűlése 1993. december 20-i, 48/134. számú határozatában 
elfogadott nemzeti intézmények státusával kapcsolatos elveket (az úgynevezett „párizsi 
elveket”), amelyek e szervezetek megfelelő finanszírozására vonatkozó elveket is 
tartalmaznak1;

16. emlékezteti a Bizottságot a Parlament azon álláspontjára, amely szerint a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a független testületek megfelelő pénzügyi erőforrásokkal 
rendelkezzenek annak érdekében, hogy legalább azt garantálhassák, hogy a panaszokkal 
térítésmentesen foglalkoznak azon személyek esetében, akik nincsenek abban a 
helyzetben, hogy ehhez pénzügyileg maguk is hozzájárulhassanak, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vitassa meg a tagállamokkal, hogy ez miként érhető el;

17. javasolja, hogy a tagállamok használják fel más tagállamok legjobb gyakorlatait, például 
lehetővé téve az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló testületek számára, hogy 
amicus curiae minőségben részt vegyenek a jogi eljárásokban; 

18. javasolja, hogy a panaszokra vonatkozó adatokat és a bíróságok, szakosított vagy más 
szervek, illetve döntőbíróságok által lefolytatott vonatkozó eljárások eredményeit bontsák 
le a megkülönböztetés okai szerint, ami javítaná a jogszabály végrehajtása 
hatékonyságának értékelését, különösen azokban az országokban, ahol a szakosított 
szervek és/vagy döntőbíróságok foglalkoznak a megkülönböztetés összes területével; 

19. hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés áldozatait segíteni kell a jogi eljárásokban, és 
emlékeztet arra, hogy a hatósági és a nem hatósági szervezetek e tekintetben valódi 
segítséget nyújthatnak az áldozatoknak;

20. javasolja, hogy a tagállamok biztosítsák e hatósági és nem hatósági szervezetek 
megfelelő forrásokkal való ellátását;

21. kéri a Bizottságot, hogy alaposan tanulmányozza az adatgyűjtés kérdésével összefüggő 
különböző jogi kérdéseket és paramétereket, és terjesszen elő a megkülönböztetés 
eseteinek hatékonyabb rögzítését szolgáló javaslatokat;

22. ismételten hangsúlyozza, hogy társadalmi, politikai és jogi szempontból kívánatos volna 
véget vetni a hierarchikus rangsor felállításának a megkülönböztetés különböző formái 

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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elleni védelem területén, és üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az irányelv hatályát 
kiterjessze a megkülönböztetés minden más formájára;

*

* *

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


