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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1464/2012, ktorú predkladá Goerge Dupont, francúzsky štátny občan, 
o začlenení ľudí so zdravotným postihnutím do francúzskej verejnej služby

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je človek so zdravotným postihnutím, ktorý 39 rokov slúžil ako úradník 
vo francúzskej verejnej službe. Francúzska verejná služba zjavne prepustila predkladateľa 
petície z dôvodu zdravotného postihnutia, ktoré sa u neho prejavilo v roku 1995, 
a predkladateľ petície žiada o opätovné vrátenie do funkcie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia je plne zaviazaná k ochrane základných práv a najmä k zlepšeniu situácie 
osôb so zdravotným postihnutím na európskej úrovni.

Smernicou 2000/78/ES z 27. novembra 2000 sa ustanovuje všeobecný rámec na boj proti 
diskriminácii v zamestnaní a povolaní okrem iného na základe zdravotného postihnutia.1 Táto 
smernica bola zavedená do vnútroštátnych právnych predpisov vrátane Francúzska.

Táto smernica sa vzťahuje na prepúšťanie na základe zdravotného postihnutia. V odôvodnení 
17 smernice sa však takisto uvádza, že sa nevyžaduje nábor, postup v zamestnaní, zachovanie 
pracovného pomeru alebo odborná príprava jednotlivca, ktorý nie je schopný alebo 

                                               
1 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
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k dispozícii, aby vykonával podstatné funkcie pracovného zaradenia. Nie je tým dotknutá 
povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť primerané úpravy pre ľudí so zdravotným 
postihnutím.

Je preto na vnútroštátnych súdoch, aby preskúmali situáciu, na ktorú upozornil predkladateľ 
petície, najmä so zreteľom na právne predpisy v oblasti rovnakého zaobchádzania na 
vnútroštátnej úrovni.

Záver
Komisia môže potvrdiť, že konkrétna situácia, na ktorú upozornil predkladateľ petície určite 
patrí do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ, konkrétne do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2000/78/ES. Musí sa však konštatovať, že len vnútroštátne súdy sú príslušné, aby 
preskúmali súlad rozhodnutí prijatých na vnútroštátnej úrovni s protidiskriminačnými 
právnymi predpismi. Európska komisia nie je teda schopná posúdiť skutočnosti týkajúce sa 
konkrétneho prípadu.


