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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0360/2009 dėl neįgaliųjų teisių (kampanija „1 milijonas už negalią“ 
(„1 million 4 disability“)), kurią pateikė Airijos pilietė Kathy Sinnott Europos 
neįgaliųjų forumo vardu, su 1 364 984 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra Europos Parlamento narė, ragina Europos teisės aktuose saugoti 
neįgaliųjų teises ir imtis aktyvesnių veiksmų jų socialinės integracijos, užimtumo ir švietimo, 
vienodo požiūrio, socialinės apsaugos ir judumo viešuoju transportu srityse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticija

Ši peticija yra 2007 m. pradėtos kampanijos, kuria siekiama specialios direktyvos dėl negalios 
ir kurią remia 1,3 mln. peticiją pasirašiusių žmonių, padarinys. Peticijos pateikėja jau pateikė 
parašus Komisijai ir Parlamento pirmininkui, o dabar teikia peticiją Peticijų komitetui.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Europos Komisija yra įsipareigojusi stiprinti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo 
procese ir labai vertina pilietinės visuomenės nuomonę. Todėl 2008 m. sausio 23 d. Europos 
Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso asmeniškai patvirtino gavęs 1 294 997 per 
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kampaniją „1 milijonas už negalią“ surinktus parašus, kurie Europos Komisijai buvo pateikti 
2007 m. lapkričio 22 d.

Nors Lisabonos sutartis, kurioje nurodyta, kad „ne mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo 
įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą“, dar neįsigaliojo, Komisija, 
vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 13 straipsniu, tinkamai atsižvelgė į šią svarbią 
piliečių kampaniją rengdama pasiūlymą priimti direktyvą dėl vienodo požiūrio bei kovos su 
diskriminacija ir išplėsti apsaugos taikymo sritį, be užimtumo, ir kitose srityse1. Pasiūlyta 
direktyva siekiama kovoti su neįgaliųjų diskriminacija ir užtikrinti jų visišką integraciją į 
visuomenę. Joje numatytos specialiosios nuostatos dėl vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant 
jų negalios, ypač 4 straipsnyje, kuriame garantuojamas apsaugos lygis, atitinkantis tą, kuris 
būtų suteiktas viena specialia direktyva. Direktyvoje nurodyta, kad siekiant garantuoti, jog dėl 
neįgaliųjų būtų laikomasi vienodo požiūrio principo, iš anksto numatomos būtinos priemonės, 
kad neįgalieji turėtų realias nediskriminacines galimybes gauti socialinę apsaugą, socialines 
lengvatas, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugas ir būtų aprūpinti visuomenei skirtomis 
prekėmis ir paslaugomis. Be to, nurodytas įpareigojimas užtikrinti realias nediskriminacines 
galimybes turėti tinkamas sąlygas. 

Direktyvos projektas atitinka JT neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią pasirašė visos ES 
valstybės narės ir Europos bendrija.

Šis pasiūlymas taps Europos teisės aktu (direktyva), kai jį patvirtins Parlamentas ir Taryba. 
Priėmus direktyvą ir pasibaigus jos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpiui, Komisijos 
tarnybos atidžiai stebės padėtį ir imsis būtinų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad visos 
valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus.

Kalbant apie Europos bendrijos pasiūlymą priimti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą, 2008 m. rugpjūčio mėn. Komisija priėmė pasiūlymus 
dėl atitinkamų Tarybos sprendimų. Šie pasiūlymai vis dar svarstomi Taryboje, o Tarybai 
pirmininkaujanti Švedija siekia juos priimti iki 2009 m. gruodžio 3 d. Be to, JT konvencija 
bus naujos išsamios ir visapusės ES strategijos, kuria siekiama koordinuotai įgyvendinant 
JT konvenciją skatinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, pagrindas. 

Išvados

Komisija mano, kad ji ėmėsi tinkamų veiksmų atsižvelgdama į kampaniją, kuri yra šios 
peticijos pagrindas, ir daro viską, kas įmanoma, kad pasiūlymas dėl direktyvos būtų 
sėkmingai priimtas.“

                                               
1 COM (2008) 426 galutinis: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en.


