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Petiţia 0302/2005, adresată de Martin Baldwin-Edwards, de naţionalitate britanică, 
privind presupusa discriminare în legătură cu recrutarea de către Institutul elen pentru 
politica migraţiei 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că procedurile de recrutare ale Institutului elen pentru politica migraţiei, o 
agenţie semi-publică aflată sub autoritatea Ministerului de Interne elen, sunt discriminatorii în 
sensul că acei candidaţi cu handicap în vârstă de peste 40 de ani sau care sunt membri ai 
grupurilor de altă etnie decât cea elenă nu sunt prevăzuţi nici măcar pentru posturi de 
cercetare. Acesta consideră că a fost victima discriminării şi că dispoziţiile Tratatului UE 
privind libera circulaţie a lucrătorilor au fost astfel încălcate. Prin urmare, acesta îndeamnă 
Parlamentul European să se asigure de obligativitatea autorităţilor elene de a respecta fără 
întârziere legislaţia UE în domeniu, în special Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 de instituire a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind 
ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 august 2005.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 martie 2006.

Petiţionarul a reclamat faptul că procedurile de recrutare ale Institutului elen pentru politica 
migraţiei (o agenţie semi-publică aflată sub autoritatea Ministerului de Interne elen) sunt 
discriminatorii. Acesta a susţinut că acei candidaţi care sunt membri ai altor grupuri decât de 
altă etnie decât cea elenă, cu handicap sau cu vârsta peste 40 de ani, nu au fost prevăzuţi nici 
măcar pentru posturile de cercetare, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului, printre altele.

Directiva 2000/78/CE interzice discriminarea pe criterii de religie şi convingeri, vârstă, 
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handicap şi orientare sexuală în situaţii de angajare, la locul de muncă şi în formarea 
profesională. Statele membre au fost obligate să pună în aplicare drepturile garantate prin 
directivă până la data de 2 decembrie 2003.  

Articolul 5 din directivă prevede ca angajatorii să ia măsurile corespunzătoare, dacă este 
cazul, într-o situaţie concretă pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă acces la un 
loc de muncă, să-şi desfăşoare activitatea, să avanseze sau să aibă acces la formare, cu 
condiţia ca măsurile să nu presupună o sarcină disproporţionată pentru angajator.

Articolul 6 din directivă permite, în anumite situaţii ?????, justificarea tratamentului 
diferenţiat pe criterii de vârstă, atât timp cât acest lucru este justificat în mod obiectiv de un
scop legitim precum politica ocupării forţei de muncă şi cât mijloacele de atingere a scopului
sunt proporţionale şi necesare.

Pentru a clarifica problemele ridicate de petiţionar, Comisia va solicita în scris informaţii 
suplimentare din partea autorităţilor elene.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 27 iulie 2007.

Comisia a solicitat în scris autorităţilor elene, în aprilie 2006, informaţii cu privire la 
procedurile de recrutare ale Institutului elen pentru politica migraţiei. Autorităţile elene încă 
nu au furnizat informaţiile suplimentare solicitate, iar Comisia a transmis o scrisoare 
corespunzătoare de rapel în februarie 2007, împreună cu o copie a solicitării iniţiale.

La 23 aprilie 2007 autorităţile elene au furnizat un răspuns la care au ataşat o scrisoare din 
partea Institutului pentru politica migraţiei. Institutul a explicat că, atunci când a publicat
anunţul pentru posturile de cercetători, acesta a solicitat candidaţi care să aibă o calificare 
corespunzătoare în domeniul ştiinţific, o diplomă universitară şi să cunoască o limbă străină. 
În plus, cercetătorii trebuiau să deţină cunoştinţe de lucru cu calculatorul. S-au primit 177 de 
cereri, dintre care se pare că 90 au fost respinse pe motiv că nu îndeplineau condiţiile 
menţionate mai sus. Institutul a precizat în mod special că, din punctul acestuia de vedere, nici 
un candidat nu a fost exclus pe considerente de handicap sau vârstă.

Directiva 2000/78/CE prevede crearea unui cadru general pentru egalitatea în materie de 
ocupare a forţei de muncă, condiţii de muncă şi formare profesională. Directiva interzice 
discriminarea pe motive de vârstă, handicap, orientare sexuală şi religie sau convingeri 
religioase. Directiva se aplică în domeniul ocupării forţei de muncă şi al formării profesionale.
Dacă o persoană prezintă înaintea unei instanţe fapte din care rezultă prezumţia de 
discriminare, obligaţia de a face dovada inexistenţei discriminării îi revine pârâtului.

Odată cu transpunerea directivei în legislaţia naţională, cum este cazul în Grecia prin Actul 
3304/05, persoanele care consideră că le-au fost încălcate drepturile acordate prin directiva în 
cauză trebuie să se adreseze instanţelor naţionale. Deoarece Institutul elen pentru politica 
migraţiei neagă existenţa vreunei diferenţe de tratament pe motive de vârstă, există o situaţie 
de fapt şi de dovezi care poate fi soluţionată numai de către instanţele juridice naţionale.

Comisia examinează legislaţia tuturor statelor membre pentru a verifica reflectarea corectă a 
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dispoziţiilor Directivei 2000/78/CE, iar, în caz de neconformitate, aceasta va iniţia procedurile 
legale necesare. 
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5. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Pentru a clarifica în continuare problemele ridicate de către petiţionar, Comisia s-a adresat 
autorităţilor elene, solicitând informaţii suplimentare în aprilie 2006, şi a trimis un rapel în 
februarie 2007. Autorităţile elene au răspuns în aprilie 2007, ataşând o scrisoare din partea 
Institutului elen pentru politica migraţiei. În răspunsul primit s-a specificat faptul că 
procedurile de recrutare au fost fondate pe criterii obiective precum calificările ştiinţifice 
adecvate, diplome universitare, cunoaşterea unei limbi străine şi utilizarea calculatorului, 
procedurile de recrutare nefiind discriminatorii.

În plus, într-o comunicare anterioară, s-a menţionat faptul că a fost deschisă o procedură 
privind încălcarea pentru monitorizarea Directivei 2000/78/CE în legislaţia elenă. Un aviz 
motivat a fost trimis Greciei în ianuarie 2003. Totuşi, trebuie subliniat faptul că întrebările
ridicate în procedură nu sunt relevante pentru petiţia în discuţie. 

Într-adevăr, statele membre sunt responsabile pentru punerea în aplicare corectă şi eficace a 
legislaţiei comunitare în sistemul lor juridic naţional. În calitatea sa de gardian al tratatelor, 
Comisia supraveghează îndeaproape punerea în aplicare a legislaţiei comunitare la nivel 
naţional şi ia măsurile necesare astfel cum au fost stipulate în Tratatul CE în cazul în care se 
dovedeşte că statele membre încalcă legislaţia comunitară. Cu toate acestea, odată ce 
transpunerea este corectă, în principiu, este de datoria indivizilor să iniţieze proceduri legale 
stipulate în legislaţia naţională şi să reclame eventualele încălcări în faţa instanţelor naţionale. 
Supravegherea aplicării directivelor la cazurile individuale este în principiu sarcina 
jurisdicţiilor naţionale.

Prin urmare, deoarece monitorizarea transpunerii articolelor relevante ale Directivei 
2000/78/CE în legislaţia elenă (Legea 3304/05) s-a realizat şi nu s-a dovedit nicio încălcare, 
persoanele care consideră că drepturile lor în temeiul directivei în cauză au fost încălcate 
trebuie să îşi prezinte cazurile în faţa instanţelor naţionale competente.
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