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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1274/2009 dėl Airijos vyriausybės vykdomo personalo mažinimo, 
turinčio įtakos Lygių galimybių institucijos veiklai, kurią pateikė Airijos 
pilietė Rachel Mullen Lygių galimybių ir teisių aljanso vardu

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėja teigia, kad Airijos vyriausybės vykdomas didžiulis darbuotojų skaičiaus 
mažinimas kenkia Lygių galimybių institucijos darbo efektyvumui ir jos gebėjimui tinkamai 
atlikti jai skirtas užduotis ir vykdyti Europos teisės aktų stebėseną dėl lygių galimybių ir 
nediskriminavimo rasės ir lyties pagrindu principų taikymo. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisija stebi situaciją, susijusią su Airijos lygių galimybių institucijos vykdomu personalo 
mažinimu. Ji nuodugniai ištyrė pirmą Lygių galimybių ir teisių aljanso skundą ir pridėtus 
dokumentus.

Komisija visada skiria didelį dėmesį Airijos Lygių galimybių institucijai. Ji yra gerosios
patirties pavyzdys ir puikiai parodo, kaip nacionalinė lygių galimybių institucija gali laikytis 
nediskriminavimo principo, išdėstyto nediskriminavimo direktyvose. Vis dėlto Komisija 
apgailestauja sužinojusi, kad Lygių galimybių institucijos biudžetas sumažintas iki nurodyto
dydžio. Tačiau trūkstant išsamesnių įrodymų dėl ES teisės aktų pažeidimo, Komisija nesiūlo 



PE440.072v01-00 2/2 CM\810980LT.doc

LT

toliau tęsti šio reikalo.

Direktyvose 2000/43/EB, 2002/73/EB, 2004/113/EB ir 2006/54/EB išdėstyti reikalavimai 
valstybėms narėms, norinčioms steigti už lygių galimybių klausimus atsakingas institucijas. 
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad lygių galimybių institucijos siūlytų nepriklausomą 
pagalbą diskriminacijos aukoms, vykdytų nepriklausomus tyrimus, susijusius su 
diskriminacija, ir platintų nepriklausomas ataskaitas. Taigi tam, kad lygių galimybių 
institucijos vykdytų šias pareigas, jos turėtų turėti pakankamus išteklius vykdyti visas 
direktyvose reikalaujamas užduotis. Vis dėlto direktyvos tėra būtiniausių reikalavimų 
direktyvos ir jose nenustatytas konkretus finansavimo lygis ar konkreti organizacinė struktūra. 
Pati valstybė narė turi nuspręsti, kaip įgyvendinti direktyvoje nurodytus būtiniausius 
reikalavimus ir užtikrinti, kad jie visiškai atitiktų Bendrijos teisės įpareigojimus. Šiuo metu, 
remiantis Lygių galimybių ir teisių aljanso pateiktais įrodymais, Komisija nėra įsitikinusi, kad 
dabartinis biudžeto dydis kliudo tinkamai vykdyti direktyvose numatytas užduotis.

Komisija paprašė Lygių galimybių ir teisių aljanso pateikti kitos naujos informacijos, kuri 
aiškiai parodytų Europos teisės pažeidimą. Jei naujos informacijos nebus pateikta, Komisija 
nutrauks šio klausimo tyrimą. Komisija gavo ir peržiūrėjo dokumentą „Menkinamos lygios 
teisės ir žmogaus teisės: vertinimas ir poveikis“. Vis dėlto šioje ataskaitoje nepateikiama jokių 
įrodymų, kad dėl biudžeto sumažinimo Lygių teisių institucija nesugebėjo įvykdyti 
direktyvoje nurodytų užduočių.“


