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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1571/2012, adresată de V.G., de cetățenie maghiară, privind alocațiile 
de invaliditate

1. Rezumatul petiției

Petiționara suferă de șase ani de scleroză multiplă, nevralgie de trigemen și de alte boli. Ea nu 
poate să meargă, are dificultăți de vorbire și este dependentă de ajutor. În ciuda acestui fapt, 
comisia de evaluare a decis că ea este aptă de muncă. Petiționara a contestat această decizie în 
instanță, dar avocatul ei nu a reprezentat-o în mod corespunzător și a afirmat unele lucruri cu 
care ea nu a fost de acord. Petiționara se află într-o situație disperată. Ea nu are asigurare 
medicală, nici medicamente și trebuie să trăiască din pensia modestă pe care o primește soțul 
său, care în curând va înceta. Petiționara formulează acuzații la adresa prim-ministrului, a 
primarului din Debrecen, precum și la adresa a trei doctori care au susținut decizia și solicită o 
despăgubire de 10 milioane HUF.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 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 și-a asumat pe deplin angajamentul de a proteja drepturile fundamentale 
ale cetățenilor europeni și, în special, de a îmbunătăți situația persoanelor cu handicap la nivel 
european.

Cu toate acestea, competența Uniunii Europene este foarte limitată în domeniul securității 
sociale. Așa cum se menționează la articolul 153 din TFUE, în acest domeniu, Uniunea 
Europeană poate doar să „sprijine și să completeze acțiunile statelor membre” care sunt 
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principalele responsabile de organizarea propriilor sisteme de securitate socială și sunt libere să 
decidă care sunt prestațiile de securitate socială plătibile și care sunt condițiile de eligibilitate. 
În special, recunoașterea statutului de persoană cu handicap la nivel național este o chestiune 
care intră în competența exclusivă a statelor membre. În aceste domenii, serviciile Comisiei 
Europene nu pot interveni în conținutul actelor legislative naționale, nu pot face investigații în 
statele membre și nu pot impune amenzi sau plata unor despăgubiri.

După ce Comisia a adoptat în 2010 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu 
handicap, UE sprijină statele membre în promovarea incluziunii sociale a tuturor persoanelor
cu handicap, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, la care UE a aderat în ianuarie 2011.
Statele membre s-au angajat să respecte această convenție, al cărei scop este „de a promova, 
proteja și asigura exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități și de a promova 
respectul pentru demnitatea lor intrinsecă”.

Concluzii

Prin urmare, UE nu deține nicio competență cu privire la recunoașterea statutului de persoană 
cu handicap, la acordarea de beneficii sociale și la reexaminarea deciziilor adoptate de 
organismele naționale.


