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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1052/2011, внесена от C. Saturnin Dossou-yovo, с френско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация при назначаване на 
длъжност университетски преподавател

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че поради цвета на своята кожа не е получил 
длъжността университетски преподавател, въпреки че е получил отлични оценки по 
време на процедурата по подбор. Той е обжалвал решението пред органа за борба с 
дискриминацията във Франция (HALDE), както и пред президента на републиката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че е бил подложен на дискриминация, основана на 
раса, в два случая - през 1991 г. и 1995 г., след два административни конкурса за 
назначаване на преподаватели доценти. Той е бил в два списъка на потенциалните 
успели кандидати, но кандидатурите му са били отхвърлени единствено въз основа на 
произхода му, а не на професионалната му способност.

Освен това той посочва пропуски в администрацията на френското правосъдие, което 
според него не е санкционирало тази дискриминация.

На 12 декември 2005 г .  вносителят на петицията е сезирал органа за борба с 
дискриминацията и за защита на равенството (HALDE), национален орган за равни 
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права. След като обжалването е било отхвърлено поради липса на доказателства за 
установяване на дискриминация, той се е обърнал към националните административни 
юрисдикции (административен съд, апелативен съд и накрая, като последна инстанция 
- Държавния съвет, заседавал на 13 октомври 2010 г.), които последователно са 
отхвърлили жалбите му въз основа на процесуални основания (просрочие) и основания, 
свързани със съдържанието.

На 30 юли 2011 г. вносителят на петицията е изпратил на Комисията писмо, чието 
съдържание е идентично с това на настоящата петиция. На 17 август 2011 г. той е 
изпратил екземпляр от писмото на председателството на Комисията.

В отговора си от 4 август 2011 г., който потвърждава с второ писмо от 7 септември 
2011 г., Комисията стига до заключението, че не е компетентна поради посочените по-
долу причини:

Съдържанието на петицията е идентично с първоначално изпратеното до Комисията 
писмо, без да се добавят нови елементи, които биха довели до приемането на различно 
заключение.

Коментари на Комисията

Директива 43/2000/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без 
разлика на расата или етническия произход забранява каквато и да било 
дискриминация, основана на тези два признака, в редица области като заетост, 
социална защита, обществено здраве, образование и достъп до стоки и услуги,
предоставяни на обществото, което включва конкурсите в държавната администрация.

Директивата влиза в сила едва на 19 юли 2000 г. и е транспонирана със Закон № 2008-
496 от 27 май 2008 г. относно различни разпоредби за адаптиране към правото на 
Общността в областта на борбата срещу формите на дискриминация.

Тъй като директивата не е била приложима към момента на настъпване на фактите, 
вносителят на петицията следва да започне производството, предвидено в действащото 
по това време национално право.

От друга страна, въпреки че Директива 43/2004/ЕО се прилага към въпросния спор, в 
петицията не се съдържат конкретни елементи, които биха могли да посочат 
неправилно тълкуване от френските съдилища.

Другите аспекти на жалбата се отнасят до общи твърдения, свързани с процедурата и 
достъпа до правосъдие, които не са подкрепени с конкретни доказателства, 
позволяващи да се установи наличие на злоупотреба. Поради липса на повече 
конкретни доказателства от страна на вносителя на петицията, може единствено да се 
направи позоваване на общото задължение на държавите членки да гарантират 
спазването на своите задължение в областта на основните права, произтичащи от 
националното им законодателство и подписаните от тях международни спогодби.

Заключение



CM\903814BG.doc 3/3 PE491.002v01-00

BG

Жалбата на вносителя на петицията се отнася до факти, настъпили преди влизането в 
сила на Директива 43/2000/ЕО - текст от достиженията на правото на ЕС в областта на 
дискриминацията, основана на раса или произход.

От друга страна, във всички случаи представените от вносителя на петиция факти са от 
компетентността на националния съд и по тях се е произнесъл на последна инстанция 
най-висшият административен орган съгласно процедура, която, предвид 
представените от вносителя на петицията елементи, не изглежда да нарушава правото 
на Европейския съюз.


