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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0360/2009, którą złożyła Kathy Sinnott (Irlandia) w imieniu Europejskiej 
Federacji Niepełnosprawnych, z 1 364 984 podpisami, w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych („1 million 4 disability”)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, wzywa do zapisania 
praw osób niepełnosprawnych w prawodawstwie europejskim oraz do zintensyfikowania 
działań na rzecz ich społecznej integracji, dostępu do zatrudnienia i edukacji, równego 
traktowania, ochrony socjalnej i mobilności w kontekście transportu publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Petycja

Petycja ta jest wynikiem rozpoczętej w 2007 r. kampanii na rzecz przyjęcia dyrektywy 
dotyczącej osób niepełnosprawnych, wspieranej przez 1,3 miliona osób. Składająca petycję 
przedłożyła już podpisy tych osób Komisji Europejskiej i przewodniczącemu Parlamentu, 
a teraz składa petycję do Komisji Petycji.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Komisja Europejska jest zaangażowana w umacnianie udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji i przywiązuje ogromną wagę do opinii społeczeństwa obywatelskiego. 
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Dlatego dnia 23 stycznia 2008 r. przewodniczący Barroso osobiście potwierdził otrzymanie 
1 293 997 podpisów popierających kampanię „1million4disability”, dostarczonych do 
Komisji Europejskiej dnia 22 listopada 2007 r.

Choć traktat lizboński, który przewiduje, że „Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż 
milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć 
inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, 
odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii” nie wszedł jeszcze w życie, ta ważna 
kampania obywatelska została w pełni uwzględniona, gdy Komisja Europejska 
przygotowywała wniosek w sprawie dyrektywy zgodnie z art. 13 TWE dotyczący równego 
traktowania i zakazujący dyskryminacji oraz rozszerzający zakres ochrony poza dziedzinę 
zatrudnienia1. Proponowana dyrektywa ma na celu zwalczanie dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnienie ich pełnej integracji ze społeczeństwem. Zawiera ona 
konkretne przepisy dotyczące równego traktowania ludzi bez względu na niepełnosprawność, 
w szczególności art. 4, który gwarantuje poziom ochrony równy temu, który mógłby zostać 
zapewniony w odrębnej, szczegółowej dyrektywie. Dyrektywa stanowi, że w celu 
zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych należy 
planować z wyprzedzeniem środki konieczne do umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, 
opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu i zaopatrzenia w towary i usługi powszechnie 
dostępne społeczeństwu. Ponadto należy ustanowić obowiązek zapewnienia skutecznego 
i niedyskryminacyjnego dostępu do lokali mieszkalnych.

Projekt dyrektywy pozostaje w zgodzie z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych podpisaną przez wszystkie państwa członkowskie UE i Wspólnotę 
Europejską.

Wniosek ten stanie się prawem europejskim (w formie dyrektywy) po zatwierdzeniu przez 
Parlament i Radę. Po przyjęciu dyrektywy oraz po upływie terminu transponowania jej do 
prawa krajowego służby Komisji Europejskiej będą bacznie monitorować sytuację i podejmą 
działania konieczne w celu zapewnienia wypełnienia zobowiązań przez wszystkie państwa
członkowskie.

Co się tyczy podpisania przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i jej protokołów fakultatywnych, 
w sierpniu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła wnioski w sprawie właściwych decyzji Rady.
Wnioski te nadal są przedmiotem dyskusji w Radzie, a szwedzka prezydencja dąży do ich 
przyjęcia przed dniem 3 grudnia 2009 r. Konwencja ONZ zapewni także ramy dla nowej 
kompleksowej i holistycznej strategii UE mającej na celu wspieranie integracji osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez skoordynowane wdrożenie konwencji ONZ. 

Wnioski

Komisja Europejska uważa, iż podjęła właściwe działania w odpowiedzi na kampanię 

                                               
1 COM (2008) 426 wersja ostateczna: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
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stanowiącą kontekst tej petycji oraz że robi wszystko, by zapewnić skuteczne przyjęcie 
wniosku w sprawie dyrektywy.


