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Baldwin-Edwards, par iespējamo diskrimināciju attiecībā uz darbinieku atlasi 
Grieķijas Migrācijas politikas institūtā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darbinieku atlases procedūras Grieķijas Migrācijas 
politikas institūtā, kas ir uzņēmums ar valsts kapitāla daļu un atrodas Grieķijas Iekšlietu 
ministrijas pakļautībā, ir diskriminējošas, jo kandidāti, kuri ir invalīdi, vecāki par četrdesmit 
gadiem vai nav grieķu izcelsmes, pat netiek izvērtēti pieņemšanai pētnieciskajā darbā. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir diskriminācijas upuris un ka attiecīgi ir pārkāpti 
ES līguma nosacījumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Tādēļ viņš prasa, lai Eiropas 
Parlaments nodrošina Grieķijas iestāžu tūlītēju pakļaušanos ES tiesību aktiem šajā jomā, it 
īpaši Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvai 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzējās, ka darbinieku atlases procedūras Grieķijas Migrācijas 
politikas institūtā (uzņēmums ar valsts kapitāla daļu, kas atrodas Grieķijas Iekšlietu 
ministrijas pakļautībā) ir diskriminējošas. Viņš apgalvoja, ka kandidāti, kas nav grieķu 
izcelsmes, ir invalīdi vai vecāki par četrdesmit gadiem, pat netiek izvērtēti pieņemšanai 
pētnieciskajā darbā, kas, cita starpā, nozīmē Padomes Direktīvas 2000/78/EK neievērošanu.

Direktīva 2000/78/EK aizliedz diskrimināciju reliģijas un uzskatu, vecuma, invaliditātes vai 
seksuālās orientācijas dēļ attiecībā uz nodarbinātību, profesiju un profesionālo izglītību. 
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Dalībvalstīm bija jāievieš direktīvā noteiktās tiesības līdz 2003. gada 2. decembrim.

Direktīvas 5. pantā ir noteikts, ka darba devēji, ja tas konkrētā gadījumā vajadzīgs, veic 
atbilstīgus pasākumus, lai invalīds varētu piekļūt darbam, strādāt vai tikt paaugstināts amatā, 
vai iegūt profesionālo izglītību, ja vien šādi pasākumi neuzliek nesamērīgu slogu darba 
devējam.

Direktīvas 6. pants pieļauj tādas dažādas attieksmes attaisnojumu, kuras pamatā ir cilvēka 
vecums, ja tā ir objektīvi attaisnota ar likumīgu mērķi, tādu kā nodarbinātības politiku, un ja 
šā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi.

Lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzēja izvirzītos jautājumus, Komisija nosūtīs papildu
informācijas pieprasījumu Grieķijas iestādēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā

Komisija 2006. gada aprīlī nosūtīja vēstuli Grieķijas iestādēm, lūdzot sniegt informāciju par 
darbinieku atlases procedūrām Grieķijas Migrācijas politikas institūtā. Grieķijas iestādes 
tomēr nesniedza pieprasīto papildu informāciju, un Komisija nosūtīja atbilstošu atgādinājuma 
vēstuli, kā arī sākotnējās vēstules kopiju 2007. gada februārī.

Grieķijas iestādes nosūtīja atbildi 2007. gada 23. aprīlī, kurai pievienoja Migrācijas politikas 
institūta vēstuli. Institūta vēstulē ir paskaidrots, ka, ievietojot darba sludinājumu par pētnieku
atlasi, prasībās kandidātiem ietilpa atbilstoša zinātniskā kvalifikācija, universitātē iegūts 
zinātniskais grāds un svešvalodas prasme. Turklāt pētniekiem bija jāprot strādāt ar datoru. 
Institūts saņēma 177 pieteikuma vēstules, no kurām 90 acīmredzami noraidīja, jo kandidāti 
neatbilda iepriekš minētajām prasībām. Institūts jo īpaši uzsver, ka pēc viņu domām neviens 
kandidāts netika noraidīts invaliditātes vai vecuma dēļ.

Direktīva 2000/78/EK nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību,
profesiju un profesionālo izglītību. Direktīva aizliedz diskrimināciju vecuma, invaliditātes, 
seksuālās orientācijas, reliģijas vai uzskatu dēļ. Direktīva attiecas uz nodarbinātības un 
profesionālās izglītības jomām. Ja persona tiesā sniedz faktus, kas liecina par diskriminācijas 
prezumpciju, tad diskriminācijas neesamība jāpierāda atbildētājam.

Ja direktīva ir transponēta valsts tiesību aktos, kā tas ir Grieķijā Aktā 3304/05, personām, kas 
uzskata, ka aplūkojamā direktīvā noteiktās tiesības ir pārkāptas, jāierosina tiesvedība valsts 
tiesā. Tā kā Grieķijas Migrācijas politikas institūts noliedz nevienlīdzīgu attieksmi kandidātu 
vecuma dēļ, tad tas ir faktu un pierādījumu jautājums, kuru var risināt vienīgi valsts tiesību 
instances.

Komisija izskata visu dalībvalstu tiesību aktus, lai pārbaudītu, vai tajos ir pareizi transponēti 
Direktīvas 2000/78/EK nosacījumi, un, ja tā nav, tad Komisija uzsāks nepieciešamo likumīgo 
procesu. 
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5. Papildināta komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Nolūkā precizēt līgumraksta iesniedzēja izvirzītos jautājumus, komisija 2006. gada aprīlī 
nosūtīja vēstuli Grieķijas iestādēm pieprasot papildu informāciju un 2007. gada februārī 
nosūtīja atgādinājuma vēstuli. 2007. gada aprīlī tika saņemta Grieķijas iestāžu atbilde, kurā 
bija iekļauta vēstule no Grieķijas Migrācijas politikas institūta. Vēstulē tika paskaidrots, ka 
darbinieku atlases process ticis balstīts uz objektīviem kritērijiem, tādiem kā atbilstoša 
zinātniskā kvalifikācija, universitātē iegūts zinātniskais grāds, svešvalodas prasme un prasme 
strādāt ar datoriem; darbinieku atlases process nav bijis diskriminējošs. 

Turklāt, iepriekšējās komunikācijas laikā ir ticis minēts, ka ir uzsākta pārkāpumu 
izmeklēšanas procedūra, lai kontrolētu Direktīvas 2000/78/EK transponēšanu Grieķijas tiesību 
aktos.  Grieķijai 2008. gada janvārī ir ticis nosūtīts pamatots atzinums. Tomēr ir jāuzsver, ka 
procedūrā uzdotie jautājumi neattiecas uz šo lūgumrakstu.

Dalībvalstis patiešām ir atbildīgas par pareizu un efektīvu Kopienas tiesību aktu īstenošanu to 
tiesiskajās kārtībās.  Komisija kā Līgumu uzraudzītāja seko Kopienas tiesību aktu īstenošanai 
valstu līmenī un, ja Dalībvalstis pārkāpušas Kopienas tiesību aktu, veic vajadzīgos 
pasākumus, kā to nosaka EK Līgums. Tomēr, tiklīdz transponēšana ir pareiza, tiesas procesa, 
kā tas aprakstīts valsts likumdošanā, uzsākšana un vēršanās pie valsts tiesām sakarā ar 
iespējamo pārkāpumu ir pilsoņa ziņā. Direktīvu pielietošanas kontrole katrā atsevišķā 
gadījumā ir valstu jurisdikciju uzdevums.

Tā, ka atbilstošo Direktīvas 2000/78/EK sadaļu transponēšanas Grieķijas tiesību aktos (Akts 
3304/05) kontrole tika veikta un netika atklāti nekādi pārkāpumi, cilvēkiem, kuri uzskata ka 
viņu tiesības saskaņā ar attiecīgo direktīvu ir tikušas pārkāptas, ir jāvēršas pie kompetentajām 
valsts tiesām.
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