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Tárgy: Rachel Mullen, ír állampolgár által az „Egyenlőség és Jogok Szövetsége” 
(Equality and Rights Alliance) nevében benyújtott, 1274/2009. számú petíció 
az ír kormány által végrehajtott, az Esélyegyenlőség Hatóság tevékenységét 
befolyásoló létszámcsökkenésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ír kormány által az Esélyegyenlőségi Hatóságnál 
végrehajtott jelentős létszámleépítések veszélybe sodorják az intézmény működőképességét, 
amely így nem tudja megfelelően ellátni feladatait, nevezetesen az esélyegyenlőségre 
vonatkozó, valamint a faji és a nemi megkülönböztetés elleni európai jogszabályok 
alkalmazásának ellenőrzését. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság megvizsgálta az ír nemzeti esélyegyenlőségi hatóságnál végrehajtott 
létszámleépítésekkel kapcsolatos helyzetet. Részletesen megvizsgálta az ERA eredeti 
panaszát és csatolt dokumentumokat.  

A Bizottság mindig a nagy figyelemmel kísérte az ír esélyegyenlőségi hatóság működését.  A 
bevált gyakorlatok egyik mintája és kiváló példa arra, hogy egy nemzeti esélyegyenlőségi 
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hatóság miként tudja az esélyegyenlőségről szóló irányelvben rögzített 
megkülönböztetésmentesség elvét előmozdítani. A Bizottság ezért sajnálattal értesült arról, 
hogy az esélyegyenlőségi hatóság költségvetését a közölt szintre csökkentették. 
Mindazonáltal az európai jog megsértésének megalapozottabb vizsgálata hiányában a 
Bizottság nem javasolja az ügy további nyomon követését.  

A 2000/43/EK, a 2002/73/EK, a 2004/113/EK és a 2006/54/EK irányelv egyaránt előírja a 
tagállamok számára az esélyegyenlőségi hatóságok létrehozását. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az esélyegyenlőségi hatóságok hatásköre kiterjed arra is, hogy 
független segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés áldozatai számára, a megkülönböztetéssel 
kapcsolatban független vizsgálatot végezzenek, valamint független jelentéseket tegyenek 
közzé.  Következésképpen a nemzeti esélyegyenlőségi hatóságoknak az irányelvekben előírt 
feladataik ellátásához megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezniük. Az irányelvek azonban 
csupán minimumkövetelményeket írnak elő és nem határozzák meg a támogatás konkrét 
szintjét vagy a konkrét szervezeti struktúrát. A tagállamok feladata dönteni az irányelvben 
meghatározott minimumkövetelmények végrehajtásának módjáról, illetve biztosítani, hogy 
teljes mértékben eleget tesznek a közösségi jogból eredő kötelezettségeiknek. Az ERA által 
benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság egyelőre nincs meggyőződve arról, hogy a 
költségvetés jelenlegi szintje akadályt jelent az irányelvekben előírt feladatok teljes körű 
ellátása tekintetében.  

A Bizottság arra kérte az ERA-t, hogy küldjön meg minden olyan új és jelentős információt, 
amely világosan feltárja az uniós jog megsértését, mivel ennek hiányában a Bizottság 
javasolni fogja az ügy lezárását. A Bizottság megkapta és megvizsgálta „Az esélyegyenlőség 
és az emberi jogok visszaminősítése: hatásvizsgálat” című dokumentumot. Azonban ez a 
jelentés nem tartalmaz semmilyen bizonyítékot arra nézve, hogy a költségvetés 
csökkentésének következtében az esélyegyenlőségi hatóság képtelen ellátni az irányelvben 
meghatározott feladatait.  


