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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0481/2011, adresată de Mark Austin, de cetățenie britanică, privind 
sensul cuvântului „protecție”, menționat de mai multe ori în Directiva 2000/43/CE 
a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită să i se explice sensul cuvântului „protecție”, menționat în 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică. Petiționarul 
consideră că acest termen are un sens ambiguu, care nu îi permite acestuia să înțeleagă 
adevărata intenție a legiuitorului, în folosirea acestui termen în diferite dispoziții din prezenta 
directivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică utilizează 
cuvântul „protecție” atât în preambul, cât și în articolele sale atunci când se referă, de 
exemplu, la „protecția împotriva discriminării”, „protecția principiului egalității de 
tratament”, „protecția socială”, „protecția juridică” și „nivelul de protecție”. Cuvântul este 
utilizat în sensul uzual de a proteja sau de a ocroti o persoană împotriva unui anumit lucru. 
Acesta nu deține niciun sens care să fie specific acestei directive într-un fel sau altul.



PE478.574v01-00 2/2 CM\887624RO.doc

RO

În legislația UE, cuvântul „protecție” este utilizat în sute de instrumente, inclusiv în alte 
instrumente juridice din domeniul egalității de tratament și al luptei împotriva discriminării, 
precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acesta nu este în niciun fel 
specific Directivei 2000/43/CE.

Cuvântul este utilizat de asemenea în instrumentele internaționale din domeniul drepturilor 
omului și al luptei împotriva discriminării, de exemplu, Organizația Națiunilor Unite îl 
utilizează în Declarația Universală a Drepturilor Omului, iar Consiliul Europei în Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Comisia nu cunoaște nicio dificultate determinată de cuvântul „protecție”, nici la nivelul UE 
pentru legiuitor, nici la nivel național în statele membre în transpunerea și aplicarea directivei.

Concluzie

Comisia consideră că nu există nicio dovadă care să sprijine convingerea petiționarului că 
termenul „protecție” ar avea un sens ambiguu și că ar împiedica înțelegerea intențiilor 
legiuitorului.


