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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1464/2012, adresată de George Dupont, de cetățenie franceză, privind 
integrarea persoanelor cu handicap în serviciul public francez

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este o persoană cu handicap care a lucrat ca funcționar în cadrul serviciului public 
francez timp de 39 de ani. Din cauza handicapului pe care l-a dezvoltat în 1995, petiționarul 
ar fi fost concediat din serviciul public francez și solicită acum să fie repus în funcție.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. 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 pe deplin angajată să protejeze drepturile fundamentale și, în special, 
să îmbunătățească situația persoanelor cu handicap la nivel european.

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 stabilește un cadru general pentru combaterea 
discriminării, printre altele, pe motive de handicap în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă1. Directiva în cauză a fost transpusă în legislația națională a fiecărui 
stat membru, inclusiv în Franța.

Directiva reglementează, de asemenea, concedierea pe motive de handicap. Cu toate acestea, 
considerentul 17 din directivă nu impune ca o persoană care nu este nici capabilă și nici 
disponibilă să îndeplinească funcțiile esențiale corespunzătoare postului sau să urmeze 

                                               
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16
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anumite cursuri de formare, să fie recrutată, promovată sau să rămână în funcție. Aceasta nu 
aduce atingere obligației angajatorilor de a prevedea adaptări corespunzătoare pentru 
persoanele cu handicap.

Prin urmare, este de competența instanțelor naționale să reexamineze situația prezentată de 
petiționar, în special cu privire la legislația privind egalitatea de tratament aplicabilă la nivel 
național.

Concluzie
Comisia poate confirma că situația prezentată de petiționar intră în domeniul de aplicare al 
legislației UE, mai precis al Directivei 2000/78/CE. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul 
că doar instanțele naționale sunt competente să verifice respectarea legii împotriva 
discriminării de către deciziile adoptate la nivel național. Așadar, Comisia Europeană nu 
poate să evalueze faptele în acest caz.


