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Otázka na ústne zodpovedanie O-000093/2014 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 
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Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Beata Gosiewska, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Anna 

Hedh, Dawid Bohdan Jackiewicz, Marek Jurek, Syed Kamall, Ádám Kósa, Eduard Kukan, 

Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen, Jean Lambert, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, 

Barbara Matera, Marisa Matias, Roberta Metsola, Luigi Morgano, József Nagy, Rolandas 

Paksas, Marijana Petir, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Jozo Radoš, Jordi Sebastià, Monika 

Smolková, Helga Stevens, Richard Sulík, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, 

Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský 

Vec: Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím 

Správa gréckeho ombudsmana z roka 2011 s názvom „Podmienky fungovania centra sociálnej 
starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím“ poukázala na ponižujúce životné podmienky detí so 
zdravotným postihnutím v centre detskej starostlivosti v meste Lechaina. Deti boli pripútané k svojim 
lôžkam a žili v klietkach s drevenými mrežami a vrátami dosahujúcimi výšku stropu. V správe sa 
vyvodzuje záver, že tieto klietky a všetky praktiky zahŕňajúce využívanie dlhodobého obmedzenia 
voľnosti pohybu sú „jednoznačne nezákonné“ a „v priamom rozpore s povinnosťou dodržiavať a 
chrániť ľudské práva obyvateľov“, a grécka vláda je vyzvaná, aby prijala okamžité opatrenia na 
nápravu situácie. 

Reportáž BBC zo 14. novembra 2014 odhalila, že deti so zdravotným postihnutím v tomto centre aj 
naďalej trpia v týchto hrozných podmienkach. Sú stále uzatvárané v klietkach a iba ťažko dostávajú 
pomoc a podporu, ktorú potrebujú.  

Stredisko pre podporu ľudí s duševným postihnutím (Mental Disability Advocacy Centre – MDAC) 
uviedlo, že najmenej v dvoch ďalších členských štátoch EÚ sa používajú podobné postele s klietkou, a 
zdôraznilo, že držanie v klietke vážne poškodzuje duševné zdravie pacientov. 

Zatiaľ čo článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje, že Únia musí rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu, poskytovanie a riadenie zdravotníckych 
služieb a lekárskej starostlivosti, takisto ustanovuje, že činnosti EÚ sa musia zameriavať na zlepšenie 
verejného zdravia, a to aj odstraňovaním zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. 
Okrem toho EÚ ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa 
zaviazala chrániť ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím. 

1. Aké konkrétne kroky podnikne Komisia, aby zabezpečila, že s týmito neľudskými praktikami 
sa skoncuje v celej EÚ a že sa budú dodržiavať minimálne normy na ochranu a zabezpečenie 
práv osôb so zdravotným postihnutím, ako sa uvádza v spomínanom dohovore OSN, a to aj v 
zdravotníckych zariadeniach? 

2. Ako mieni Komisia zabezpečiť, aby sa politikami a fondmi EÚ podnecovali skutočné reformy, 
ktoré uprednostňujú služby v rámci komunity a rodinnú starostlivosť pre deti a dospelé osoby 
so zdravotným postihnutím, a nie systém založený na inštitucionálnej starostlivosti? 
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