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Tárgy: Kathy Sinnott, ír állampolgár által a European Disability Federation nevében 
benyújtott 0360/2009.számú, 1 364 984 aláírást tartalmazó petíció a fogyatékkal 
élők jogairól („1 million 4 disability” – Egymillióan a fogyatékosokért)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki európai parlamenti képviselő, kéri, hogy az európai jogszabályok 
ismerjék el a fogyatékkal élők jogait, és hogy tegyenek fokozott intézkedéseket a fogyatékkal 
élők társadalmi befogadása, a foglalkoztatáshoz és az oktatáshoz való hozzáférésük, a velük 
szembeni egyenlő bánásmód, a szociális védelem, valamint a tömegközlekedésben való 
részvételhez kapcsolódó mobilitás terén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció

A petíció annak a 2007-ben indított kampánynak az eredménye, amely egy fogyatékkal 
élőkkel foglalkozó irányelv elfogadását kérte, és amelyet 1,3 millióan írtak alá. A petíció 
benyújtója már bemutatta az aláírásokat a Bizottságnak és a Parlament elnökének, most pedig 
petíciót nyújt be a Petíciós Bizottságnak.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
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Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy erősítse a polgárok részvételét a 
döntéshozatali folyamatban, és nagy értéket tulajdonít a civil társadalom véleményének. Ezért 
2008. január 23-án Barroso elnök személyesen erősítette meg az „1million4disability” 
elnevezésű kampányhoz csatolt 1 294 997 aláírás átvételét, amelyet 2007. november 22-én 
adtak át az Európai Bizottságnak.

Bár a Lisszaboni Szerződés, amely úgy rendelkezik, hogy „legalább egymillió uniós polgár, 
akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az 
ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós 
jogi aktus elfogadására van szükség”, még nem lépett hatályba, a Bizottság teljes mértékben 
figyelembe vette ezt az állampolgári kezdeményezésű fontos kampányt, miközben az EUSz. 
egyenlő bánásmódról és a megkülönböztetés tilalmáról szóló 13. cikke alapján javaslatot 
dolgozott ki egy irányelvre, amely kiterjeszti a védelem hatókörét a foglalkoztatáson kívüli 
területekre is1. A javasolt irányelv célja a fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított 
megkülönböztetés elleni küzdelem és a fogyatékkal élők teljes körű társadalmi 
integrációjának biztosítása. Az irányelv egyedi rendelkezéseket tartalmaz az emberek közötti 
egyenlő bánásmódról, függetlenül fogyatékosságuktól, különös tekintettel a 4. cikkre, amely 
ugyanolyan szintű védelmet garantál, mint amit egy egyedi irányelv biztosítana. Az irányelv 
úgy rendelkezik, hogy a fogyatékkal élő emberekkel szembeni egyenlő bánásmód elvének 
betartása érdekében előre biztosítani kell az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
fogyatékkal élők ténylegesen és megkülönböztetés nélkül hozzá tudjanak férni a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, valamint a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és szolgáltatásokhoz. Emellett ténylegesen és 
megkülönböztetés nélkül biztosítani kell a lakhatáshoz való hozzáférést. 

Az irányelvtervezet összhangban van a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménnyel, amelyet az EU valamennyi tagállama és az Európai Közösség is aláírt.

E javaslat a Parlament és a Tanács jóváhagyását követően (irányelv formájában) az európai 
jog részévé válik. Amint az irányelvet elfogadják, és letelik a nemzeti jogba való átültetésére 
kiszabott határidő, a Bizottság szolgálatai gondosan figyelemmel fogják kísérni a helyzetet, és 
megteszik az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy minden tagállam teljesítse a 
kötelezettségeit.

Ami a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és annak opcionális 
jegyzőkönyve Európai Közösség részéről történő megkötését illeti, a Bizottság 2008 
augusztusában elfogadta az ezzel foglalkozó tanácsi határozatokra irányuló javaslatokat. E 
javaslatokról még tárgyalnak a Tanácsban, a svéd elnökség pedig törekszik arra, hogy 2009. 
december 3. előtt elfogadja azokat. Az ENSZ-egyezmény egy új átfogó és holisztikus uniós 
stratégia keretét is megteremti, amelynek célja a fogyatékkal élők társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése az ENSZ-egyezmény összehangolt végrehajtásán keresztül. 

Következtetések

                                               
1 COM (2008) 426 végleges: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
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A Bizottság úgy ítéli meg, hogy megfelelően figyelemmel kísérte a petíció hátterét képező 
kampányt, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa az irányelvre irányuló javaslat 
sikeres elfogadását.


