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Temats: Lūgumraksts Nr. 0360/2009, ko Eiropas Cilvēku ar invaliditāti federācijas vārdā
iesniedza Īrijas valstspiederīgā Kathy Sinnott un kam pievienoti 1 364 984 
paraksti, par cilvēku ar invaliditāti tiesībām („1 miljons par cilvēkiem ar 
invaliditāti”)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Eiropas Parlamenta deputāte, aicina ietvert Eiropas tiesību 
aktos cilvēku ar invaliditāti tiesības un pastiprināt darbības, lai veicinātu šo cilvēku sociālo 
integrāciju un piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai, vienlīdzīgu attieksmi, sociālo aizsardzību 
un mobilitāti attiecībā uz sabiedrisko transportu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniegšanas iemesls ir 2007. gadā uzsāktā kampaņa, kuras laikā pieprasīta 
īpašas direktīvas invaliditātes jomā izstrāde; lūgumrakstu parakstījuši 1,3 miljoni atbalstītāju. 
Lūgumraksta iesniedzēja jau ir iesniegusi šos parakstus Komisijai un Parlamenta 
priekšsēdētājam, un tagad iesniedz šo lūgumrakstu Lūgumrakstu komitejā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Komisija apņemas stiprināt pilsoņu dalību lēmumu pieņemšanas procesā, un tā 
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piešķir lielu vērtību pilsoniskās sabiedrības viedoklim. Tādēļ 2008. gada 23. janvārī 
priekšsēdētājs J. M. Barroso personīgi atzina kampaņas „1 miljons par cilvēkiem ar 
invaliditāti” laikā savākto 1 294 997 parakstu saņemšanu, kas tika iesniegti Eiropas Komisijai 
2007. gada 22. novembrī.

Kaut arī Lisabonas līgums, kas nosaka, ka „savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par 
vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt 
Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros
pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts”, vēl nav 
spēkā, šī nozīmīgā pilsoņu kampaņa tika ņemta vērā pilnībā, kad Komisija sagatavoja 
ierosinājumu direktīvai, pamatojoties uz EKL 13. pantu par vienlīdzīgu attieksmi un 
diskriminācijas novēršanu, ar mērķi paplašināt aizsardzību, attiecinot to ne tikai uz 
nodarbinātību1. Ierosinātās direktīvas mērķis ir apkarot pret personām ar invaliditāti vērstu 
diskrimināciju un nodrošināt šo personu pilnīgu integrēšanu sabiedrībā. Tā ietver konkrētus 
nosacījumus par vienlīdzīgu attieksmi pret personām, neskatoties uz to invaliditāti, jo īpaši 
4. pantā, kas garantē aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, kāds ir garantēts vienā īpašā 
direktīvā. Direktīvā noteikts, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu 
attiecībā pret personām ar invaliditāti, ir laikus jāveic nepieciešamie pasākumi, lai personām 
ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu, nediskriminējošu piekļuvi sociālai aizsardzībai, sociālām 
priekšrocībām, veselības aprūpei, izglītībai, kā arī piekļuvi sabiedrībai pieejamu preču un 
pakalpojumu piegādei. Turklāt jānodrošina saistības, kas garantē efektīvu, nediskriminējošu 
piekļuvi mājvietas iegūšanai.

Direktīvas projekts ir saskaņā ar ANO Konvenciju par personas ar invaliditāti tiesībām, kuru 
parakstījusi Eiropas Kopiena un visas ES dalībvalstis.

Šis priekšlikums kļūs par Eiropas tiesību aktu (direktīvas veidā) pēc apstiprināšanas 
Parlamentā un Padomē. Pēc tam, kad direktīva būs pieņemta un būs beidzies termiņš tās 
transponēšanai valstu tiesību aktos, Komisijas dienesti cieši uzraudzīs situāciju un veiks 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis pilda savus pienākumus.

Attiecībā uz secinājumiem, ko veikusi Eiropas Kopiena par Apvienoto Nāciju Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvo protokolu, Komisija 2008. gada augustā ir 
pieņēmusi ierosinājumus par atbilstošiem Padomes lēmumiem. Šie ierosinājumi joprojām tiek 
apspriesti Padomē, un Zviedrijas prezidentūra plāno tos pieņemt līdz 2009. gada 
3. decembrim. ANO Konvencija nodrošinās arī struktūru jaunai, visaptverošai un vienotai ES 
stratēģijai, kuras mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti integrēšanu sabiedrībā, izmantojot 
ANO Konvencijas koordinēto īstenošanu.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka tā ir veikusi atbilstošus pasākumus saistībā ar kampaņu, kas minēta šajā 
lūgumrakstā, un veic visu nepieciešamo, lai nodrošinātu veiksmīgu direktīvas priekšlikuma 
apstiprināšanu.”

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


