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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1571/2012 dėl invalidumo pašalpų, kurią pateikė Vengrijos 
pilietė V. G.

1. Peticijos santrauka

Šešerius metus peticijos pateikėja serga išsėtine skleroze, trišakio nervo neuralgija ir kitomis 
ligomis. Ji negali vaikščioti, jai sunku kalbėti ir ji yra priklausoma nuo kitų žmonių pagalbos. 
Vis dėto vertinimo komitetas nusprendė, kad ji yra darbinga. Peticijos pateikėja užginčijo šį 
sprendimą teismuose, bet jos advokatas netinkamai jai atstovavo ir sakė dalykus, su kuriais ji 
nesutiko. Peticijos pateikėjos padėtis beviltiška. Ji neturi medicininio draudimo, vaistų, turi 
gyventi iš kuklių pensijos išmokų jos vyrui, kurios greitai baigsis. Peticijos pateikėja kaltina 
ministrą pirmininką, Debreceno miesto merą ir tris gydytojus, kurie pritarė tokiam 
sprendimui, ir reikalauja 10 mln. HUF kompensacijos.  

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Europos Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi saugoti pagrindines ES piliečių teises ir ypač 
gerinti neįgaliųjų padėtį Europos lygmeniu.

Tačiau Europos Sąjungos kompetencija socialinės apsaugos srityje labai ribota. Kaip teigiama 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 153 straipsnyje, šioje srityje Sąjunga gali tik 
remti ir papildyti veiklą, vykdomą valstybių narių, kurios pirmiausia atsakingos už savo 
socialinės apsaugos sistemų organizavimą ir savo nuožiūra sprendžia dėl skiriamų išmokų ir 
teisės jas gauti sąlygų. Tuo labiau nacionalinio negalios statuso pripažinimas priklauso 
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išimtinei valstybių narių kompetencijai. Šiose srityse Europos Komisijos tarnybos negali kištis 
į nacionalinių teisės aktų turinį, atlikti tyrimų valstybėse narėse, skirti baudų ar kompensacijos 
išmokų.

Vadovaudamasi Komisijos 2010 m. patvirtinta 2010–2020 m. ES strategija dėl negalios, ES 
remia valstybes nares, skatinančias socialinę visų neįgaliųjų įtrauktį, kaip nustatyta Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurios šalimi ES tapo 2011 m. sausį. 
Valstybės narės įsipareigojusios laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijos, kurios tikslas –
„skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis 
žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų 
prigimtiniam orumui“.

Išvada

Todėl ES neturi kompetencijos pripažinti negalios statuso, skirti socialinių išmokų ir 
persvarstyti nacionalinių įstaigų priimtų sprendimų“. 


