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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1571/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā V.G., par 
invaliditātes pabalstiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja jau sešus gadus cieš no multiplās sklerozes, trijzaru nerva neiralģijas 
un citām slimībām. Viņa nespēj paiet, viņai ir grūti runāt, un viņa ir atkarīga no citu 
palīdzības. Par spīti tam vērtēšanas komiteja ir lēmusi, ka viņa ir darbspējīga. Lūgumraksta 
iesniedzēja šo lēmumu ir pārsūdzējusi tiesās, tomēr viņas juristi nav viņu pienācīgi 
pārstāvējuši un ir minējuši aspektus, kuriem viņa nepiekrita. Lūgumraksta iesniedzēja ir 
izmisusi. Viņai nav medicīniskās apdrošināšanas, nav zāļu, turklāt ir jāiztiek no viņas vīra 
pieticīgās pensijas, kura drīz beigsies. Lūgumraksta iesniedzēja apsūdz ministru prezidentu, 
Debrecenas mēru, kā arī trīs ārstus, kuri atbalstīja iepriekš minēto spriedumu, un pieprasa 
kompensāciju HUF 10 miljonu apmērā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Eiropas Komisija ir pilnīgi apņēmusies aizsargāt ES pilsoņu pamattiesības, jo īpaši uzlabot 
personu ar invaliditāti situāciju Eiropas mērogā.

Tomēr Eiropas Savienības pilnvaras ir ļoti ierobežotas sociālā nodrošinājuma jomā. Kā 
noteikts LESD 153. pantā, šajā jomā Savienība tikai „atbalsta un papildina dalībvalstu
darbību”, un par sociālā nodrošinājuma sistēmu organizāciju galvenokārt atbildīgas 
dalībvalstis, kuras var noteikt, kādus pabalstus maksāt un kādi ir atbilstības kritēriji. Proti, 
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valstī atzīta invaliditātes statusa piešķiršana ir jautājums, ko pilnvarotas izlemt tikai 
dalībvalstis. Šajās jomās Eiropas Komisijas dienesti nevar iejaukties valsts tiesību aktos, veikt 
izmeklēšanas dalībvalstīs vai noteikt jebkādas soda naudas vai kompensācijas izmaksas.

Ar ES stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, ko Komisija pieņēma 2010. gadā, ES 
atbalsta dalībvalstis sociālās iekļaušanas veicināšanā visām personām ar invaliditāti atbilstīgi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, kuru ES 
parakstīja 2011. gada janvārī. 
Dalībvalstis pašas apņēmušās ievērot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, 
kuras mērķis ir „veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu 
pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un veicināt tām 
piemītošās cieņas ievērošanu”.

Secinājums

Tādēļ ES nav pilnvaru attiecībā uz invaliditātes statusu piešķiršanu, sociālo pabalstu izmaksu 
un valsts iestāžu pieņemtu lēmumu pārskatīšanu. 


