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Ref.: Petiția nr. 1274/2009, adresată de Rachel Mullen, de cetățenie irlandeză, în 
numele Equality and Rights Alliance, privind reducerile de personal 
efectuate de către guvernul irlandez, care afectează activitatea Autorității 
pentru egalitate

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că reducerile masive de personal operate de către guvernul irlandez la 
nivelul Autorității pentru egalitate afectează eficiența acestui organism, precum și capacitatea 
sa de a-și îndeplini în mod adecvat atribuțiile și de a monitoriza aplicarea legislației europene 
cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminarea pe criterii de rasă și sex. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comisia monitorizează situația cauzată de reducerile de personal din cadrul organismului 
național pentru egalitate din Irlanda. Aceasta a analizat în detaliu reclamația inițială a Equality 
and Rights Alliance (ERA) și a documentelor justificative. 

Comisia a avut întotdeauna un respect aparte pentru autoritatea pentru egalitate din Irlanda. 
Aceasta reprezintă un model de bune practici și un exemplu deosebit pentru modul în care un 
organism național pentru egalitate poate promova principiul nediscriminării consfințit în 
directivele privind egalitatea. Prin urmare, Comisia a aflat cu regret despre reducerea 
bugetului Autorității pentru egalitate la nivelurile raportate. Cu toate acestea, în absența unor 
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dovezi mai concludente privind încălcarea unei legi europene, Comisia nu propune 
aprofundarea acestei chestiuni. 

Directivele 2000/43/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE și 2006/54/CE conțin cerințe privind 
înființarea unor organisme pentru egalitate de către statele membre. Acestea din urmă trebuie 
să se asigure că competențele organismelor lor pentru egalitate includ asistența independentă 
acordată victimelor discriminării, efectuarea unor sondaje independente pe tema discriminării 
și publicarea unor rapoarte independente. În mod implicit, pentru ca organismele naționale 
pentru egalitate să îndeplinească aceste funcții, acestea trebuie să dispună de resurse suficiente 
pentru efectuarea tuturor sarcinilor prevăzute de directive. Cu toate acestea, directivele 
stipulează doar normele minimale și nu prevăd un anumit nivel de finanțare sau o anumită 
structură organizațională. Rămâne la latitudinea statelor membre să decidă asupra modului de 
punere în aplicare a normelor minimale prevăzute de directivă și să asigure că acestea sunt în 
deplină concordanță cu legislația comunitară. Pentru moment, pe baza dovezilor furnizate de 
ERA, Comisia nu este convinsă că nivelul actual al bugetului reprezintă un obstacol pentru 
îndeplinirea în întregime a sarcinilor prevăzute de directive. 

Comisia a solicitat ERA să prezinte orice informație nouă și semnificativă care demonstrează 
clar o încălcare a legislației europene; în caz contrar, Comisia propune închiderea acestui 
subiect. Comisia a primit și a revizuit documentul „Degradarea egalității și a drepturilor 
omului: evaluarea impactului”. Cu toate acestea, acest raport nu conține nicio dovadă din care 
să reiasă că reducerile bugetare au făcut ca Autoritatea pentru egalitate să nu își poată 
îndeplini sarcinile în conformitate cu dispozițiile directivei.


