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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1464/2012, внесена от Жорж Дюпон, с френско гражданство, 
относно интеграцията на лицата с увреждания във френската държавна 
администрация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е лице с увреждане, което 39 години е работило като 
служител във френската държавна администрация. Поради увреждане, което е 
придобил през 1995 г., вносителят явно е бил уволнен от френската държавна 
администрация и иска да бъде възстановен на работа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 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, и по-
специално с подобряване на положението на хората с увреждания на равнище на ЕС.

С Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. се установява обща рамка за борба с 
дискриминацията, наред с другото, на основание увреждане, по отношение на заетостта 
и на професионален признак.1 Тази директива се прилага в националното 
законодателство, включително във Франция.

Директивата също така обхваща уволнение на основание увреждане. При все това 
съображение 17 от директивата гласи, че не се изисква назначението, повишението, 

                                               
1 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
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оставането на работа или обучението на лице, което не е във възможност и състояние и 
на разположение да изпълнява основните задължения на тази длъжност. Това не засяга 
задължението на работодателите за осигуряване на подходяща работна среда за лицата 
с увреждания.

Ето защо националните съдилища са тези, които трябва да разгледат въпроса, 
повдигнат от вносителя на петицията, особено що се отнася до законодателството в 
областта на равното третиране на национално равнище.

Заключение
Комисията потвърждава, че конкретното положение, във връзка с което е повдигнат 
въпросът от вносителя на петицията, действително попада в обхвата на правото на ЕС, 
по-специално Директива 2000/78/ЕО.  Същевременно трябва да се отбележи, че само 
националните съдилища са компетентни да разглеждат съответствието със закон за 
борба с дискриминацията на решенията, взети на национално ниво. Следователно в 
този отделен случай Европейската комисия не е в състояние да оценява фактите.


