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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1274/2009, внесена от Rachel Mullen, с ирландско гражданство, 
от името на Съюза за равенство и права (Equality and Rights Alliance), 
относно съкращения на персонал от страна на ирландското 
правителство, които засягат дейността на органа по въпросите на 
равенството

1. Резюме на петицията 

 Вносителката на петицията твърди, че масовите съкращения на персонал от страна на 
ирландското правителство намаляват ефективността на органа по въпросите на 
равенството и неговата способност да изпълнява адекватно задачите си и да наблюдава 
европейското законодателство по отношение на равните възможности и 
недискриминацията на основание на раса и пол.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Комисията наблюдава ситуацията, свързана със съкращенията в ирландския 
национален орган по въпросите на равенството. Тя е извършила подробен анализ на 
първоначалната жалба на Съюза за равенство и права и придружаващите я документи.

Комисията винаги е имала най-високо мнение за ирландския орган по въпросите на 
равенството. Той е модел за добри практики и отличен пример за това как един 
национален орган по въпросите на равенството може да съдейства за утвърждаване на 
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принципа на недопускане на дискриминация, установен с директивите по въпросите на 
равенството. По тази причина Комисията с голямо съжаление научи за намаляването на 
бюджета на органа по въпросите на равенството до посочените равнища. Въпреки това, 
при отсъствие на по-убедително доказателство за нарушение на европейското 
законодателство, Комисията не възнамерява да проучва този въпрос в по-голяма 
дълбочина. 

Директиви 2000/43/ЕО, 2002/73/ЕО, 2004/113/ЕО и 2006/54/ЕО съдържат изисквания за 
създаване на органи по въпросите на равенството от страна на държавите-членки. Те 
трябва да гарантират, че компетентността на техните органи по въпросите на 
равенството включва независимо подпомагане на жертви на дискриминация,
провеждане на независими проучвания относно дискриминацията и публикуване на 
независими доклади. Безусловно, за да могат националните органи по въпросите на 
равенството да изпълняват тези функции, те трябва да разполагат с достатъчни ресурси 
за изпълнението на всички задачи, които се изискват от тях съгласно директивите. 
Въпреки това, тези директиви само установяват минимални стандарти и не посочват 
конкретно равнище на финансиране или конкретна организационна структура. Самите 
държави-членки решават как да прилагат минималните стандарти, заложени в 
директивите, и да обезпечат пълното изпълнение на своите задължения съгласно 
законодателството на Общността. Към този момент, въз основа на данните, 
представени от Съюза за равенство и права, Комисията не е убедена, че текущото 
равнище на бюджета представлява пречка пред пълното изпълнение на задачите, 
предвидени в директивите.

Комисията поиска от Съюза за равенство и права да представи всяка нова и веществена 
информация, която ясно показва нарушение на европейското законодателство, като ако 
това не се случи, Комисията ще предложи да се приключи разглеждането на този 
въпрос. Комисията получи и направи преглед на документа „Downgrading Equality and 
Human Rights: Assessing the Impact“. Докладът, обаче, не съдържа никакви 
доказателства, от които може да се заключи, че в резултат от съкращенията на бюджета 
органът по въпросите на равенството не може да изпълнява своите задачи в 
съответствие с директивите.


