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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0486/2012, adresată de Waltraud Berger, de cetățenie germană, privind 
nemulțumirea acesteia legată de tratarea fiicei sale autiste de către autoritățile de 
asistență socială din Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva tratamentului medical, psihologic și socio-educațional primit 
de fiica sa, în vârstă de 23 de ani, începând cu anul 2005 și susține că Oficiul german de 
asistență pentru copii și tineri (Jugendamt) și autoritățile de asistență socială sunt vinovate de 
o serie de erori și nereguli. Împotriva dorinței petiționarei, fiica acesteia a fost adusă într-o 
instituție specială în care, potrivit petiționarei, aceasta a fost tratată cu forța și i s-a refuzat 
posibilitatea incluziunii și integrării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia Europeană este întru totul dedicată protejării drepturilor fundamentale ale cetățenilor 
europeni și, în special, îmbunătățirii situației persoanelor cu handicap în Europa.

Totuși, Uniunea Europeană dispune de competențe limitate în domeniile asistenței sociale și 
medicale. Potrivit articolelor 6 și 153 din TFUE, în domeniul protecției și îmbunătățirii 
sănătății umane și al combaterii excluziunii sociale, Uniunea poate doar „să desfășoare acțiuni 
de sprijinire, de coordonare și completare a acțiunii statelor membre”, acestea fiind 
principalele responsabile pentru organizarea și asigurarea serviciilor sociale și de sănătate și a 
asistenței medicale la nivel național.
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Odată cu Strategia comunitară privind persoanele cu handicap1, pentru perioada 2010-2020, 
adoptată de Comisie în 2010, UE sprijină statele membre în promovarea incluziunii sociale a 
tuturor persoanelor cu handicap, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) 2, la care UE a aderat în ianuarie 2011. UE are 
obligația de a respecta CNUDPH în limitele competențelor sale. Comisia poate evalua dacă o 
lege sau o măsură națională respectă CNUDPH și drepturile prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene doar atunci când statele membre pun în aplicare dreptul 
Uniunii.

Comisia încurajează cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre ale Uniunii 
Europene în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale și asigură sprijin financiar pentru 
dezvoltarea și modernizarea acestora (de exemplu, din Fondul social european). De asemenea, 
aceasta sprijină inițiativele politice de promovare a accesului egal la asistența medicală, 
inclusiv la servicii de sănătate și de reabilitare de calitate destinate persoanelor cu handicap. 

Trebuie subliniat faptul că Germania a ratificat atât CNUDPH, cât și protocolul opțional la 
24 februarie 2009. În calitate de stat membru al CNUDPH, Germania are obligația de a 
proteja și apăra toate drepturile omului și libertățile fundamentale ale persoanelor cu 
handicap, inclusiv dreptul la acces egal la serviciile de sănătate, dreptul la o viață 
independentă și la integrarea în comunitate, dreptul la absența torturii, a tratamentelor crude, 
inumane sau degradante sau a pedepselor și respectul și protecția integrității persoanei.

Respectarea acestor obligații va face obiectul unei examinări din partea Comitetului ONU 
pentru drepturile persoanelor cu handicap, pe baza raportului prezentat de Germania privind 
punerea în aplicare a CNUDPH, conform articolului 35 din CNUDPH3. 

Conform protocolului opțional la CNUDPH,4 Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 
handicap poate primi și analiza comunicări din partea sau în numele persoanelor sau 
grupurilor de persoane supuse jurisdicției unui stat membru la acest protocol, care susțin că au 
fost victimele încălcării dispozițiilor CNUDPH de către statul membru respectiv. O condiție 
pentru admisibilitatea comunicărilor constă în epuizarea tuturor căilor de acțiune disponibile 
la nivel național.

Germania a desemnat Institutul German pentru Drepturile Omului drept organismul național 
de monitorizare care va desfășura activitățile de promovare, protecție și monitorizare a 
CNUDPH, conform articolului 33 alineatul (2) din CNUDPH5. Deși organismul național de 
monitorizare pentru CDPH din Germania nu are competența de a investiga reclamații concrete 
sau de a furniza asistență juridică în situații individuale, el poate primi solicitări și poate 
îndruma persoanele respective către servicii de consiliere corespunzătoare.

                                               
1 COM(2010) 636 final și lista de măsuri însoțitoare pentru 2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Primul raport a fost adoptat de guvernul federal din Germania la 3 august 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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Comisia consideră că problema abordată, și anume organizarea și furnizarea de servicii 
sociale și de sănătate pentru persoanele cu handicap, ține direct de competența autorităților 
din statul membru respectiv. 

Se pot solicita informații suplimentare privind căile de acțiune la nivel național de la 
organismul național de monitorizare pentru CDPH din Germania.


