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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind aplicarea Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică 
(2007/2094(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul
Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe şi al Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0000/2007),

Aplicarea directivei privind egalitatea rasială 
A. întrucât raportul anual pe anul 2006 al Observatorului European al Fenomenelor Rasiste 

şi Xenofobe confirmă că discriminarea rămâne o problemă serioasă în statele membre;

B. întrucât un recent sondaj Eurobarometru1 arată că 64% din cetăţenii din cele 25 de state 
membre care au participat la sondaj cred că discriminarea bazată pe originea etnică este 
încă larg răspândită;

C. întrucât adoptarea Directivei 2000/43/CE poate fi considerată o etapă importantă în 
efortul de a ridica nivelul de protecţie a victimelor discriminării bazate pe originea rasială 
sau etnică şi de a pune la dispoziţia acestora căi mai bune de atac;

Sarcina probei
D. întrucât dispoziţia referitoare la sarcina probei este unul din aspectele principale ale 

directivei, deoarece contribuie la aplicarea efectivă a protecţiei pe care o oferă;

E. întrucât jurisprudenţa referitoare la sarcina probei arată că există încă divergenţe 
considerabile între statele membre cu privire la ce anume este acceptat ca dovadă la 
prima vedere prezentată de reclamanţi;

F. întrucât extinderea dispoziţiilor cu privire la sarcina probei în cauzele civile şi 
administrative, astfel încât să cuprindă şi dispoziţiile penale împotriva victimizării ar 
ajuta la aplicarea efectivă a principiului egalităţii;

Organismele responsabile de egalitate
G. întrucât aproape toate statele membre dispun, în prezent, de organisme de promovare a 

egalităţii sau au alocat organismelor deja existente funcţiile care le revin unor astfel de 
organisme;

H. întrucât organismele responsabile de egalitate ar trebui să aibă resurse adecvate, atât de 
personal, cât şi financiare;

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. întrucât organismele responsabile de egalitate ar trebui să poată funcţiona independent şi 
ar trebui să fie percepute ca având o funcţionare independentă, ca entităţi distincte în 
raport cu guvernul;

J. întrucât numărul extrem de scăzut al plângerilor primite de organismele responsabile de 
egalitate într-un anumit număr de state membre constituie un motiv de îngrijorare, mai 
ales în ţările în care ar fi fost de aşteptat mai multe plângeri;

K. întrucât este esenţial ca funcţionarii publici să fie formaţi cu privire la scopurile 
directivei, deoarece ei sunt cei responsabili cu punerea ei în aplicare;

Domeniul de aplicare
L. întrucât nu este întotdeauna posibil să se facă distincţia între discriminarea bazată pe 

originea rasială sau etnică şi discriminarea bazată pe religie, opinii sau naţionalitate;

Diseminarea informaţiilor şi sensibilizarea opiniei publice 
M. întrucât recentul sondaj Eurobarometru confirmă că gradul de cunoaştere a existenţei 

legislaţiei anti-discriminare în Uniunea Europeană este destul de scăzut şi că, în medie, 
doar o treime din cetăţenii UE afirmă că ştiu ce drepturi au în cazul în care ar fi victimele 
discriminării sau hărţuirii;

N. întrucât, totuşi, unele state membre au luat o gamă largă de iniţiative de informare şi 
sensibilizare a publicului (site-uri web, campanii, spoturi publicitare difuzate prin 
intermediul televiziunii, anunţuri în ziare); 

O. întrucât unele state membre au adoptat iniţiative importante, adică au încorporat în 
legislaţia naţională obligaţia angajatorilor de a-i informa pe angajaţi cu privire la legile 
referitoare la discriminare;

P. întrucât unele organisme specializate din statele membre au înfiinţat linii de asistenţă
telefonică („hotlines”) prin care acordă informaţii şi sprijin victimelor discriminării; 

Q. întrucât există şi un număr de state membre care au desfăşurat activităţi destul de limitate 
de informare şi sensibilizare a opiniei publice, iar în unele ţări nu s-a semnalat derularea
unor campanii de sensibilizare;

R. întrucât, mai ales în contextul Anului european al egalităţii de şanse, atât instituţiile 
Uniunii Europene, cât şi statele membre ar trebui să depună eforturi concrete pentru a-şi 
informa cetăţenii cu privire la drepturile lor;

Colectarea de date
S. întrucât colectarea de date poate fi utilă în probarea discriminării, în informarea privind 

politicile de urmat şi în elaborarea unor strategii pozitive de acţiune,, dar, în acelaşi timp,
prezintă mai multe probleme de natură etică şi juridică;

Căi de atac
T. întrucât procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor nu ar trebui să împiedice a priori
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accesul în instanţă,

1. reiterează importanţa Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică;

2. aminteşte că Directiva 2000/43/CE constituie un standard minim şi că, în consecinţă, ar 
trebui să servească drept fundament pentru elaborarea unei politici globale împotriva 
discriminării;

3. subliniază că directiva depăşeşte accesul la activităţi desfăşurate ca angajat sau ca 
persoană independentă, aplicându-se şi în domenii precum educaţia, protecţia socială şi 
securitatea socială, prestaţiile sociale, precum şi accesul la bunuri şi servicii şi la 
furnizarea acestora, în vederea protejării dezvoltării unor societăţi democratice şi 
tolerante, care să permită participarea tuturor persoanelor, indiferent de origine rasială sau 
etnică;

4. constată cu satisfacţie că majoritatea statelor membre au luat măsuri de punere în aplicare 
a directivei, însă îşi exprimă dezamăgirea faţă de faptul că numai câteva au transpus 
integral şi în mod adecvat toate dispoziţiile acesteia;

5. subliniază, în special, că aplicarea dispoziţiilor referitoare la domeniul de aplicare a 
directivei şi la sarcina probei lasă mult de dorit;

6. se declară preocupat de faptul că statele membre au exclus din domeniul de aplicare a 
directivei mai multe domenii de activitate decât s-ar justifica sau ar fi de dorit;

7. invită Comisia să controleze în continuare cu vigilenţă aplicarea corectă a directivei şi să 
declanşeze fără întârziere procedurile de încălcare a dreptului comunitar, acolo unde este 
cazul;

8. aminteşte Comisiei că Parlamentul ar dori să primească un document care să cuprindă o
listă a tuturor excepţiilor create în legislaţiile naţionale ale statelor membre, astfel încât să 
poată avea loc o dezbatere publică pe tema acestor excepţii;

9. aminteşte că statele membre ar trebui să realizeze revizuiri independente ale impactului 
limitelor naţionale de timp şi ale eficacităţii protecţiei împotriva victimizării; 

10. se declară preocupat de nivelul scăzut de cunoaştere a legislaţiei anti-discriminare de 
către cetăţenii statelor membre;

11. subliniază că legile sunt eficiente numai atunci când cetăţenii sunt conştienţi de propriile 
lor drepturi şi au un acces facil la instanţele de judecată, deoarece sistemul de protecţie 
prevăzut de directivă se bazează pe iniţiativa cetăţenilor;

12. aminteşte că articolul 10 din directivă impune statelor membre obligaţia de a aduce la 
cunoştinţa publicului informaţii referitoare la dispoziţiile relevante ale directivei, prin 
toate mijloacele corespunzătoare;
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13. crede cu fermitate că este deosebit de important ca funcţionarii publici să beneficieze de 
formare în ceea ce priveşte obiectivele şi dispoziţiile directivei, având în vedere 
responsabilitatea lor de a pune în aplicare directiva în cadrul societăţii în ansamblu şi în
scopul de a înlătura orice risc de rasism instituţional chiar în cadrul administraţiei; invită, 
prin urmare, statele membre să investească în acest tip de formare;

14. recomandă statelor membre să acorde resursele şi competenţele adecvate organismelor 
lor responsabile de egalitate, astfel încât acestea să-şi poată îndeplini cu eficacitate 
importanta funcţie ce le revine;

15. recomandă Comisiei să urmărească cu atenţie funcţionarea independentă a organismelor 
responsabile de egalitate, scop în care poate utiliza drept referinţă Principiile privind 
statutul instituţiilor naţionale („Principiile de la Paris”), astfel cum au fost adoptate prin 
Rezoluţia 48/134 a Adunării Generale ONU din 20 decembrie 1993, îndeosebi principiile
referitoare la finanţarea adecvată a unor astfel de organisme1;

16. aminteşte Comisiei de poziţia Parlamentului, conform căreia statele membre trebuie să 
garanteze că organismele independente dispun de resurse financiare adecvate pentru a fi 
capabile să garanteze cel puţin soluţionarea gratuită a plângerilor în cazul celor care nu 
pot să contribuie financiar şi invită Comisia să discute cu statele membre despre 
modalităţile de atingere a acestui obiectiv;

17. recomandă statelor membre să folosească cele mai bune practici din alte state membre, de 
exemplu să permită organismelor responsabile de egalitate să participe, în calitate de 
amicus curiae, la procedurile judiciare;

18. recomandă ca datele privitoare la plângeri şi rezultatele procedurilor relevante aplicate de 
instanţe, organisme specializate, alte organisme sau tribunale să fie defalcate în funcţie de 
motivul discriminării, ceea ce ar îmbunătăţi procesul de evaluare a eficacităţii cu care este 
pusă în aplicare legislaţia, mai ales în ţările în care organismele şi/sau tribunalele 
specializate soluţionează cauze care implică toate motivele de discriminare; 

19. subliniază că victimelor discriminării ar trebui să li se acorde asistenţă în cursul 
procedurilor legale şi aminteşte, în această privinţă, că organizaţiile statutare şi non-
statutare pot fi de un real folos în ajutarea victimelor;

20. recomandă statelor membre să garanteze că astfel de organizaţii statutare şi non-statutare
dispun de resurse adecvate;

21. invită Comisia să studieze cu atenţie diversele probleme şi caracteristici juridice 
referitoare la colectarea de date şi să formuleze propuneri de îmbunătăţire a documentării 
cazurilor de discriminare;

22. reiterează că, din punct de vedere politic, social şi juridic, este de dorit să înceteze 
ierarhizarea protecţiei în raport cu diferitele motive de discriminare, şi, în acest sens,
salută intenţia Comisiei de a înainta o propunere de extindere a domeniului de aplicare a 

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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directivei, astfel încât să cuprindă toate celelalte motive de discriminare;

*

* *

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.


