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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0486/2012, внесена от Валтрауд Бергер, с германско гражданство, 
относно неудовлетворението й от третирането на нейната страдаща от 
аутизъм дъщеря от германските социални органи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу медицинското, психологическото и 
социално-образователното третиране, което 23-годишната й дъщеря получава от 2005 г. 
насам, и твърди, че германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) и 
социалните органи са виновни за поредица от грешки и нередности. Против волята на 
вносителката на петицията, дъщеря й е била отведена в специална институция, където 
според вносителката на петицията е била насилствено третирана и й е била отказана 
възможността за приобщаване и интеграция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Европейската комисия е изцяло ангажирана със защитата на основните права в рамките 
на правомощията си, и по-специално с подобряване на положението на лицата с 
увреждания в Европа.

Въпреки това, Европейският съюз има ограничени правомощия в областта на 
социалните грижи и здравеопазването.  Както е посочено в член 6 от ДФЕС и в член 
153 от ДФЕС, съответно в областта на опазването и подобряването на човешкото 
здраве и борбата срещу социалната изолация, "Съюзът разполага с компетентност 
единствено да провежда действия за подкрепа, координиране или допълване на 
действията на държавите членки", които носят основната отговорност за 
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организирането и предоставянето на своите социални и здравни услуги и медицински 
грижи. 

С Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.1, приета от 
Комисията през 2010 г., ЕС подпомага държавите членки в насърчаване на социалното 
приобщаване за всички лица с увреждания в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КОНПХУ)2,  
по която ЕС стана страна през януари 2011 г. ЕС е обвързан с прилагането на КОНПХУ 
до степента на своите правомощия.  Само когато държавите членки прилагат правото 
на Съюза, Комисията може да оцени дали даден национален закон или мярка 
съответства на разпоредбите на КОНПХУ и на правата, залегнали в Хартата на 
основните права на ЕС. 

Комисията насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между държавите 
от ЕС, с цел подобряване на качеството на социалните услуги, и осигурява финансова 
подкрепа за тяхното развитие и модернизация (напр. от Европейския социален фонд).   
Тя също така подпомага разработването на политики за насърчаване на равноправен 
достъп до здравеопазване, включително качествени здравни и рехабилитационни 
услуги за хората с увреждания. 

Важно е да се отбележи, че Германия ратифицира както КОНПХУ, така и 
факултативния протокол към нея на 24 февруари 2009 година.  Като държава, която е 
страна по конвенцията, Германия е обвързана със задължението да зачита и защитава 
всички човешки права и основни свободи на лицата с увреждания, включително  
правото им на равен достъп до здравни услуги, правото на независим живот и 
приобщаване към обществото, правото на защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко 
или унизително отношение или наказание, както и правото на зачитане и защита на 
неприкосновеността на личността. 

Изпълнението на тези задължения ще бъде разгледано от Комитета на ООН за правата 
на хората с увреждания въз основа на доклада, представен от Германия за прилагането 
на КОНПХУ, както е предвидено в чл. 35 от КОНПХУ3.   

В съответствие с факултативния протокол към КОНПХУ4 Комитетът по правата на 
хората с увреждания може да получава и разглежда съобщения от или от името на 
физически лица или групи от физически лица съгласно законодателството на
съответната държава — страна по протокола, които твърдят, че са станали жертва на 
нарушение на разпоредбите на КОНПХУ от страна на тази държава.  Едно от условията 
за допустимост на съобщенията е всички налични национални средства за правна 
защита да са изчерпани.   

                                               
1 COM(2010) 636 окончателен и придружаващия го списък с дейности за периода 2010-2015 г., 
SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
3 Първият доклад беше приет от германския федерален кабинет на 3 август 2011 г., 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile 
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
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Германия определи Германския институт за правата на човека като национален 
надзорен орган, който да изпълнява задачите по популяризиране, защита и мониторинг 
на КОНПХУ, както е предвидено в чл. 33, параграф 2 от КОНПХУ1.  Германският 
национален орган за мониторинг на прилагането на КПХУ не разполага с мандат да 
разследва конкретни жалби или да дава правни консултации по отделни случаи, но той 
може да получава запитвания и да насочва заинтересованите лица към подходящи 
консултантски услуги. 

Комисията счита, че засегнатите въпроси, и по-конкретно организацията и 
предоставянето на социални и здравни услуги за лицата с увреждания, попадат в 
преките правомощия на съответните органи на всяка държава членка. 

Допълнителни съвети относно националните средства за правна защита могат да бъдат 
поискани от Германския национален орган за мониторинг на прилагането на КПХУ.

                                               
1 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html


