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Tárgy: George Dupont francia állampolgár által benyújtott 1464/2012. számú petíció 
a fogyatékossággal élő személyeknek a francia közszolgálatba való 
integrációjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fogyatékossággal élő személy, aki 39 évig dolgozott tisztviselőként a 
francia közszolgálatban. Az 1995-ben kialakult fogyatékossága miatt a petíció benyújtóját a 
jelek szerint elbocsátották a francia közszolgálatból, és most a visszahelyezését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az alapvető jogok védelme, különösen a 
fogyatékossággal élő személyek helyzetének európai szintű javítása mellett.

A 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv meghatározza – többek között – a 
fogyatékosságon alapuló, foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem általános kereteit.1 Ezt az irányelvet Franciaország is 
átültette nemzeti jogszabályaiba.

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
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Az irányelv hatálya kiterjed a fogyatékosságon alapuló munkáltatói felmondásra is. Az 
irányelv (17) preambulumbekezdése azonban azt is kimondja, hogy nem megkívánt olyan 
személy felvétele, előléptetése, továbbfoglalkoztatása vagy képzése, aki nem képes vagy nem 
vehető igénybe az adott állás alapvető feladatainak ellátására. E nem érinti azonban a 
fogyatékos személyek érdekében hozott megfelelő intézkedések megtételére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettséget.

Ezért a nemzeti bíróságoknak kell megvizsgálniuk a petíció benyújtója által felvázolt 
helyzetet, különösen az egyenlő bánásmódról szóló nemzeti jogszabályok fényében.

Összegzés
A Bizottság megerősíti, hogy a petíció benyújtója által felvázolt helyzet valóban az uniós 
jogszabályok, nevezetesen a 2000/78/EK irányelv hatálya alá esik. Meg kell azonban 
állapítani, hogy kizárólag a nemzeti bíróságoknak áll hatáskörében annak vizsgálata, hogy a 
tagállami szinten hozott határozatok összhangban állnak-e a megkülönböztetés tilalmára 
vonatkozó jogszabályokkal. Az Európai Bizottságnak ezért nem áll módjában a tények 
értékelése ebben az egyedi esetben.


