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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2000 m. birželio 29 d. Direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio 
principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, taikymo
(2007/2094 (INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 
nuomones (A6-0000/2007),

Rasinės lygybės direktyvos įgyvendinimas
A. kadangi Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 m. metiniame pranešime 

patvirtinama, kad diskriminacija valstybėse narėse išlieka rimta problema;  

B. kadangi naujausi Eurobarometro apklausos duomenys1 rodo, kad iš apklaustų gyventojų 
25 valstybėse narėse 64 proc. mano, kad diskriminacija dėl etninės priklausomybės yra 
vis dar plačiai paplitusi;

C. kadangi Direktyvos 2000/43/EB priėmimas gali būti laikomas pagrindiniu žingsniu 
didinant diskriminacijos dėl rasinės ar etninės priklausomybės aukų apsaugos lygį ir 
suteikiant joms geresnes žalos atitaisymo galimybes;  

Įrodinėjimo pareiga
D. kadangi įrodinėjimo pareigos nuostata yra pagrindinis šios Direktyvos aspektas, nes ji 

prisideda prie efektyvios apsaugos, kuri numatoma šioje direktyvoje, įgyvendinimo;

E. kadangi su įrodinėjimo pareiga susijusi teismo praktika rodo, kad vis dar egzistuoja 
didelių skirtumų tarp valstybių narių dėl to, kas laikoma prima facie įrodymu iš ieškovų 
pusės;

F. kadangi efektyvus lygybės principo įgyvendinimas būtų palengvintas, jeigu taisyklės dėl 
įrodinėjimo pareigos civilinėse ir administracinėse bylose būtų išplėstos taip, kad apimtų 
teismines kovos su persekiojimu nuostatas;

Už lygybės principą atsakingos institucijos
G. kadangi beveik visose valstybėse narėse egzistuoja už lygybės principą atsakingos 

institucijos arba valstybės narės pavedė funkcijas, kurias turi atlikti tokios institucijos, 
esamoms institucijoms;

H. kadangi už lygybės principą atsakingos institucijos turėtų turėti pakankamai su personalu 
ir finansais susijusių išteklių;  

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. kadangi už lygybės principą atsakingos institucijos turėtų turėti galimybes veikti 
nepriklausomai nuo vyriausybės ir turėtų būti laikomos savarankiškomis, t.y. nesudaryti 
vyriausybės dalies;  

J. kadangi ypač mažas už lygybės principą atsakingų institucijų valstybėse narėse gautų 
skundų skaičius kelia susirūpinimą, ypač šalyse, kur būtų galima tikėtis sulaukti daugiau 
skundų;

K. kadangi yra gyvybiškai svarbu apmokyti valstybės tarnautojus, kiek tai susiję su šioje 
direktyvoje numatomu tikslu, nes jie yra atsakingi už pastarosios įgyvendinimą;  

Taikymo sritis
L. kadangi ne visada įmanoma atskirti diskriminaciją dėl rasinės ar etninės priklausomybės 

ir diskriminaciją dėl religijos, nuomonės ar tautybės;

Informacijos platinimas ir informuotumo didinimas
M. kadangi naujausi Eurobarometro apklausos duomenys patvirtina, kad žinojimo apie 

antidiskriminacinius teisės aktus lygis Europos Sąjungoje yra pakankamai žemas.
Vidutiniškai tik trečdalis ES piliečių tvirtina žinantys savo teises galimais diskriminacijos 
arba priekabiavimo atvejais;  

N. kadangi kai kurios valstybės narės vis dėlto ėmėsi plataus masto informacijos skleidimo 
bei informuotumo didinimo iniciatyvų (interneto svetainių, kampanijų, televizinių 
reklamų, reklamų dienraščiuose dėka);

O. kadangi kai kurios valstybės narės ėmėsi svarbių iniciatyvų, t.y. įtraukė į savo 
nacionalinės teisės aktus prievolę darbdaviams informuoti savo darbuotojus apie su 
diskriminacija susijusius teisės aktus;  

P. kadangi kai kurios valstybėse narėse esančios specializuotos institucijos įkūrė visą parą 
veikiančias telefono linijas, leidžiančias teikti informaciją ir paramą nuo diskriminacijos 
kenčiantiems asmenims;  

Q. kadangi taip pat egzistuoja tam tikras skaičius valstybių narių, kurios vykdė ribotą 
informacijos skleidimo bei informuotumo didinimo veiklą, o kai kuriose šalyse nebuvo 
vykdyta jokių informuotumo didinimo kampanijų;

R. kadangi, ypač atsižvelgiant į Europos lygių galimybių visiems metus, tiek ES institucijos, 
tiek ir valstybės narės turėtų dėti realias pastangas informuojant piliečius apie jų teises;

Duomenų rinkimas
S. kadangi duomenų rinkimas gali būti naudingas įrodant diskriminacijos atvejus, vykdant 

informacinę politiką bei rengiant pozityviosios diskriminacijos strategijas, tačiau tuo pat 
metu iškelia keletą etinio ir teisinio pobūdžio klausimų;  

Teisėtas žalos atlyginimas
T. kadangi alternatyvios ginčų sprendimo procedūros neturėtų atimti galimybės kreiptis į 
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teismą;  

1. primena Direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, svarbą;

2. primena, kad Direktyva 2000/43/EB yra minimalus standartas, todėl turėtų vaidinti 
pagrindo, kuriuo remiasi išsami antidiskriminacinė politika, vaidmenį;

3. pabrėžia, kad direktyva išeina už tokių sričių kaip įsidarbinimas, vertimasis privačia 
praktika ar profesija ribų, tačiau taikoma ir tokioms sritims kaip švietimas, socialinė 
apsauga ir socialinė rūpyba, socialinės privilegijos ir prieiga prie prekių bei paslaugų ir 
galimybė jas teikti, siekiant užtikrinti demokratiškos ir tolerantiškos visuomenės plėtrą, 
kas leistų joje dalyvauti visiems, nepriklausomai nuo rasės ar etninės priklausomybės;

4. su džiaugsmu pastebi, kad dauguma valstybių narių ėmėsi veiksmų siekdamos 
įgyvendinti šią direktyvą, tačiau yra nusivylęs, kad tik keletas iš jų tinkamai perkėlė visas 
direktyvos nuostatas;

5. atkreipia dėmesį, kad ypač nuostatų dėl direktyvos taikymo srities įgyvendinimo bei 
įrodinėjimo pareigos srityse lieka dar daug ką nuveikti;

6. išreiškia susirūpinimą, kad valstybės narės iš direktyvos taikymo srities pašalino daugiau 
sričių, nei pageidautina ar pateisinama;

7. ragina Komisiją toliau budriai stebėti tinkamą direktyvos įgyvendinimą ir prireikus 
nedelsiant pradėti procesinius veiksmus dėl pastebėtų pažeidimų;

8. primena Komisijai, kad Europos Parlamentas norėtų gauti dokumentą, kuriame būtų 
išvardytos valstybių narių teisės aktais sukurtos išimtys, norint sudaryti sąlygas surengti 
viešas diskusijas dėl tokių išimčių;

9. primena, kad valstybės narės turėtų atlikti nepriklausomus tyrimus apie nacionaliniu 
mastu nustatytų terminų poveikį ir apsaugos nuo persekiojimo efektyvumą;

10. yra susirūpinęs dėl mažo valstybių narių piliečių informuotumo laipsnio apie 
antidiskriminacinius teisės aktus;

11. pabrėžia, kad įstatymai yra efektyvūs tik tuomet, kai piliečiai yra informuoti apie savo 
teises ir turi galimybę kreiptis į teismus, nes direktyvoje numatoma apsaugos sistema 
priklauso nuo to, kiek piliečiai imsis tokios iniciatyvos;

12. primena, kad šios direktyvos 10 straipsniu valstybės narės įpareigojamos visomis 
įmanomomis priemonėmis skleisti informaciją visuomenei apie svarbias direktyvos 
nuostatas;

13. tvirtai tiki, kad yra gyvybiškai svarbu tarnautojams gauti apmokymus apie šios direktyvos 
tikslus ir nuostatas atsižvelgiant į jų atsakomybę už direktyvos įgyvendinimą 
visuomenėje bei norint pašalinti visus rasizmo pavojus pačiose vyriausybės institucijose;  
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ragina valstybes nares investuoti į tokius apmokymus;

14. rekomenduoja valstybėms narėms tinkamai finansuoti už lygybės principą atsakingas 
savo institucijas ir suteikti joms tinkamus įgaliojimus, kad jos galėtų efektyviai vykdyti 
savo svarbią funkciją;

15. rekomenduoja Komisijai atidžiai stebėti nepriklausomą už lygybės principą atsakingų 
institucijų veiklą. Šiuo tikslu ji gali vadovautis Nacionalinių žmogaus teisių institucijų 
principais („Paryžiaus principai“), patvirtintais 1993 m. gruodžio 20 d. JT Generalinės 
asamblėjos rezoliucija 48/134, įskaitant pakankamo tokių institucijų finansavimo 
principą1;

16. primena Komisijai apie Parlamento poziciją, pagal kurią valstybės narės turi užtikrinti, 
kad nepriklausomos institucijos turėtų pakankamai finansinių išteklių, norint kad jos bent 
jau sugebėtų užtikrinti ieškinių nagrinėjimą neimant jokio mokesčio tais atvejais, kai 
ieškovai neturi galimybių prisidėti finansiškai, ir ragina Komisiją su valstybėmis narėmis 
aptarti būdus šiam tikslui pasiekti;

17. rekomenduoja valstybėms narėms pasinaudoti kitų valstybių narių pažangiąja patirtimi, 
pvz. leidžiant už lygybės principą atsakingoms institucijoms dalyvauti teismo procese 
kaip amicus curiae;  

18. rekomenduoja, kad duomenys apie skundus ir atitinkamų teismų, specializuotų 
institucijų, kitų institucijų ar specialios jurisdikcijos teismų vykdytų procedūrų rezultatai 
būtų suklasifikuoti pagal diskriminacijos rūšis, nes dėl to būtų lengviau įvertinti teisės 
aktų įgyvendinimo veiksmingumą, ypač šalyse, kuriose specializuotos institucijos ir 
(arba) specialios jurisdikcijos teismai svarsto visų rūšių diskriminacijos atvejus;  

19. pabrėžia, kad diskriminacijos aukoms teismo proceso metu būtina padėti, bei primena, 
kad statutinės arba nestatutinės organizacijos tokiais atvejais aukoms galėtų suteikti realią 
paramą;

20. rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad tokios statutinės ir nestatutinės 
organizacijos būtų tinkamai finansuojamos;

21. prašo Komisijos atidžiai ištirti įvairius teisinius klausimus bei kriterijus, susijusius su 
duomenų surinkimo problema ir pateikti pasiūlymų, kaip patobulinti diskriminacijos 
atvejų registravimą;

22. pakartoja, kad politiniu, socialiniu ir teisiniu požiūriais pageidautina nesivadovauti 
hierarchijos principais suteikiant apsaugą nuo skirtingų diskriminacijos rūšių, ir 
džiaugiasi dėl Komisijos ketinimo pateikti pasiūlymą, kuriuo direktyvos taikymo sritis 
būtų išplėsta taip, kad apimtų visų rūšių diskriminaciją;

*

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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* *

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, taip pat valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


