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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0360/2009, adresată de Kathy Sinnott, de cetățenie irlandeză, în numele 
Federației Europene pentru persoanele cu handicap, însoțită de 1 364 984 de 
semnături, privind drepturile persoanelor cu handicap („1 million 4 disability”)

1. Rezumatul petiției

Petiționara, în calitate de deputat european, solicită ca drepturile persoanelor cu handicap să 
fie recunoscute prin legislația europeană și să se treacă la acțiuni susținute pentru integrarea 
lor socială, accesul la educație și la un loc de muncă, tratamentul egal, protecția socială și 
mobilitatea în mijloacele de transport public.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiția

Această petiție este rezultatul unei campanii lansate în 2007 prin care se solicita o directivă 
specifică privind persoanele cu handicap și care a strâns 1,3 milioane de semnături de 
susținere. Petiționara a prezentat deja semnăturile Comisiei și Președintelui Parlamentului, iar 
în prezent petiția este prezentată Comisiei pentru petiții.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia Europeană susține consolidarea participării cetățenilor la procesul de luare a 
deciziilor și acordă o mare importanță opiniei societății civile. Prin urmare, la 23 ianuarie 
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2008, însuși Președintele Barroso a confirmat că s-au primit cele 1 294 997 de semnături din 
cadrul campaniei „1million4disability”, care au fost transmise Comisiei Europene la 22 
noiembrie 2007.

Deși Tratatul de la Lisabona, care prevede că „la inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai 
Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care 
acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării 
tratatelor”, nu a intrat încă în vigoare, această importantă campanie cetățenească a fost avută 
pe deplin în vedere de către Comisie cu ocazia pregătirii propunerii de directivă în baza 
articolului 13 din TUE privind tratamentul egal și nediscriminarea, având drept scop 
extinderea protecției dincolo de domeniul ocupării forței de muncă1. Directiva propusă este 
menită să combată discriminarea persoanelor cu handicap și să asigure integrarea deplină a 
acestora în societate. Aceasta conține dispoziții specifice privind tratamentul egal al 
persoanelor, indiferent de handicap, în special articolul 4, prin care se garantează un nivel de 
protecție echivalent celui acordat în temeiul unei singure directive specifice. Directiva 
prevede că, în scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele 
cu handicap, măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor 
cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la 
bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe 
și transport, se asigură prin anticipare. De asemenea, se prevede obligația de a asigura accesul 
efectiv și nediscriminatoriu la amenajări corespunzătoare. 

Proiectul de directivă este în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor 
cu handicap, semnată de toate statele membre ale UE și de Comunitatea Europeană.

Propunerea va fi integrată în dreptul comunitar (sub forma unei directive) după ce va fi 
aprobată de Parlament și de Consiliu. De îndată ce directiva va fi adoptată și va expira 
termenul pentru transpunerea în legislația națională, serviciile Comisiei vor monitoriza 
îndeaproape situația și vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate statele membre 
își respectă obligațiile.

În ceea ce privește aderarea Comunității Europene la Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap și protocolul facultativ, în august 2008, Comisia a adoptat 
propunerile pentru deciziile respective ale Consiliului. Aceste propuneri se află încă în stadiul 
discuțiilor în cadrul Consiliului, iar Președinția suedeză are în vedere adoptarea lor înainte de 
3 decembrie 2009. Convenția ONU va oferi și cadrul pentru o nouă strategie comprehensivă și 
holistică a UE destinată să promoveze integrarea în societate a persoanelor cu handicap prin 
punerea în aplicare coordonată a Convenției ONU. 

Concluzii 

Comisia consideră că dat curs în mod adecvat acestei campanii care stă la baza petiției și 
depune toate eforturile pentru a asigura adoptarea cu succes a propunerii de directivă.

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