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Betreft: Verzoekschrift 1274/2009, ingediend door Rachel Mullen (Ierse nationaliteit), 
namens Equality and Rights Alliance, over de ontslagen door de Ierse 
regering, die van invloed zijn op het functioneren van de Autoriteit voor 
Gelijkheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat de massale ontslagen door de Ierse regering bij de Autoriteit voor 
Gelijkheid van invloed zijn op het vermogen van de autoriteit om te functioneren en om haar 
bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen, namelijk het toezien op de toepassing van de 
Europese wetgeving op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie naar ras en geslacht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie heeft de situatie betreffende de ontslagen bij de Ierse nationale instantie voor 
gelijke behandeling geobserveerd. Zij heeft de oorspronkelijke aanklacht van de ERA en de 
bijgaande documenten uitvoerig geanalyseerd.

De Commissie heeft altijd veel waardering gehad voor de Autoriteit voor Gelijkheid in 
Ierland. Zij is een model voor goede praktijken en een voorbeeld bij uitstek van hoe een 
nationale instantie voor gelijke behandeling het principe van non-discriminatie kan 
bevorderen dat in de Richtlijnen voor gelijke behandeling wordt beschreven. Daarom betreurt 
de Commissie te moeten constateren dat de begroting van de Autoriteit voor Gelijkheid is 
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verlaagd naar het gemelde niveau. Omdat het echter ontbreekt aan nader bewijs dat duidt op 
een overtreding van het Europees recht, stelt de Commissie voor om deze zaak niet nader te 
onderzoeken.

De vereisten waaraan de lidstaten moeten voldoen bij het opzetten van instanties voor gelijke 
behandeling worden beschreven in de Richtlijnen 2000/43/EG, 2002/73/EG, 2004/113/EG en
2006/54/EG. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun instanties voor gelijke behandeling de 
bevoegdheid hebben om onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van 
discriminatie, onafhankelijke onderzoeken over discriminatie te verrichten en onafhankelijke 
verslagen te publiceren. Dit houdt in dat nationale instanties voor gelijke behandeling, om 
deze functies te kunnen uitvoeren, voldoende middelen moeten hebben om alle taken uit te 
voeren waartoe de richtlijnen hen verplichten. De richtlijnen zijn echter slechts richtlijnen 
inzake de minimumnormen en geven geen specifieke informatie over de mate van 
financiering of een bepaalde organisatorische structuur. Lidstaten moeten zelf bepalen hoe zij 
de minimumnormen toepassen die in de richtlijn worden omschreven en moeten ervoor 
zorgen dat zij de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit het gemeenschapsrecht volledig 
nakomen. Voorlopig is de Commissie, op basis van het bewijs dat door de ERA is 
aangevoerd, er niet van overtuigd dat de huidige omvang van de begroting een obstakel vormt 
voor het volledig uitvoeren van de taken die de richtlijnen voorschrijven.

De Commissie heeft de ERA gevraagd om nieuwe en concrete informatie te verstrekken die 
duidelijk aantoont dat het Europees recht wordt geschonden. Zo niet, dan stelt de Commissie 
voor om deze zaak af te sluiten. De Commissie heeft het document "Downgrading Equality 
and Human Rights: Assessing the Impact" ontvangen en bestudeerd. Dit rapport bevat echter 
geen enkel bewijs voor de vaststelling dat de bezuiniging op de begroting ertoe heeft geleid 
dat de Autoriteit voor Gelijkheid haar taken zoals die zijn voorgeschreven door de Richtlijn 
niet kan uitvoeren.


