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Temats: Lūgumraksts Nr. 1767/2009, ko Rumānijas bērnu un pieaugušo autisma 
asociācijas Jasi filiāles vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Carmen 
Gherca, par problēmām, kas saistītas ar tiesību akta par bērnu invalīdu tiesībām 
īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž kritisku attieksmi pret Rumānijas tiesību aktu par bērnu 
invalīdu tiesībām, jo īpaši to bērnu, kas cieš no autisma. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas 
teikto Rumānijas tiesību akts ir vispārīgi formulēts, un tā īstenošana ir atstāta vietējo varas 
iestāžu pārziņā. Viņa norāda, ka attiecīgie bērni un viņu ģimenes saskaras ar daudzām 
problēmām, piemēram, novēlotu atbilstoša sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksu un 
grūtībām, kas saistītas ar piekļuvi informācijai un izglītībai, īpaši lauku teritorijās. Viņa 
apgalvo, ka atbilstošā tiesību akta decentralizētā īstenošana veicina diskrimināciju attiecībā uz 
bērniem invalīdiem un lūdz Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu par to, cik lielā mērā 
Rumānijā tiek ievērotas šo bērnu tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Eiropas Savienībai nav ekskluzīvas kompetences izglītības jomā, un nepastāv arī īpaša 
kopēja Eiropas politika attiecībā uz autisku bērnu izglītošanu. Dalībvalstis ir atbildīgas par 
vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti var pilnā mērā 
izmantot savas tiesības uz izglītību. 
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Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 19. pants sniedz Eiropas Savienībai pilnvaras 
paredzēt attiecīgus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. 
Pašreizējie ES diskriminācijas apkarošanas tiesību akti uz diskrimināciju invaliditātes dēļ 
attiecas tikai nodarbinātības jomā1. 

Komisija 2008. gada 2. jūlijā iesniedza priekšlikumu direktīvai2 par vienlīdzīgas attieksmes 
principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas jomās, uz ko līdz šim neattiecas tiesību akti, piemēram, sociālā 
aizsardzība, sociālās priekšrocības, veselības aprūpe, izglītība, kā arī sabiedrībai pieejamo 
preču un pakalpojumu nodrošināšana. Līdz šim vispārējā ziņā uz izglītību neattiecās tiesību 
akti, protams, tie neattiecās arī uz izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstīm laikus būs jāsagatavo pasākumi, kas ir nepieciešami, 
lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu, nediskriminējošu piekļuvi izglītībai, kā arī, 
lai nodrošinātu pieņemamu dzīvesvietu, ja vien tas neradītu neproporcionālas grūtības. 
Jebkurā gadījumā priekšlikums neierobežo dalībvalstu atbildību par savu izglītības sistēmu 
saturu un organizāciju, tajā skaitā arī par izglītības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Priekšlikums pašreiz tiek apspriests Padomē. 

Tādējādi nepastāv ES diskriminācijas invaliditātes dēļ apkarošanas tiesību akti, izņemot 
nodarbinātības jomas tiesību aktus.

Turklāt Eiropas Savienība un visas dalībvalstis, ieskaitot Rumāniju, ir parakstījušas 
Apvienoto Nāciju Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tādā veidā paužot savu
apņemšanos pildīt tās noteikumus. Šajā kontekstā būtu svarīgi norādīt uz konvencijas 7. un 
24. pantu, kuros ietverti noteikumi par bērnu ar invaliditāti tiesībām un izglītību. Šī 
konvencija nosaka, ka tās parakstītājvalstīm jānodrošina iekļaujoša izglītības sistēma visos 
līmeņos, kā arī mūžizglītība bez diskriminācijas un uz vienlīdzīgu iespēju pamata.

Rumānija ir parakstījusi ANO konvenciju, kā arī tās fakultatīvo protokolu, kas pilsoņiem dod 
iespēju iesniegt sūdzības, taču konvenciju un fakultatīvo protokolu tā vēl nav pilnībā 
ratificējusi. Sociālās aizsardzības, ģimenes un darba lietu ministrs Mihai Seitan ir 
apstiprinājis, ka Rumānija ratificēs gan konvenciju, gan protokolu. 

Visi lūgumraksta iesniedzējas minētie jautājumi par attiecīgo valsts tiesību aktu decentralizētu 
ieviešanu, tiesībām uz pabalstiem, piekļuvi informācijai un pārredzamību, finanšu resursu un 
transporta trūkumu ir tikai Rumānijas valsts valdības un vietējo pašvaldību kompetencē, tādēļ 
arī Komisijai nav tiesību izveidot īpašu to uzraudzības un ziņošanas mehānismu. 

Tomēr Komisija drīzumā sāks jaunu Eiropas invaliditātes stratēģiju 2010.–2020. gadam, ko 
plānots pieņemt 2010. gada novembrī. Stratēģijas vispārējais mērķis ir dot iespēju cilvēkiem 
ar invaliditāti pilnībā izmantot savas tiesības un gūt labumu no pilnvērtīgas līdzdarbības 
                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lv:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:LV:PDF
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sabiedrības dzīvē. Šī mērķa sasniegšanai un saskanīgas un efektīvas ANO konvencijas 
ieviešanai visā ES nepieciešama zināma rīcības saskaņotības pakāpe. Tādējādi stratēģijā 
noteikta ES līmeņa rīcība, lai papildinātu valstu līmeņa rīcību, kā arī mehānisms, kas 
nepieciešams, lai ANO konvenciju ieviestu ES līmenī. 

Īpaši attiecībā uz izglītības jomu Komisija atbalstīs valstu centienus ar „ET 2020”1, 
stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā, lai uzlabotu iekļaujošu 
izglītību studentiem un skolēniem ar invaliditāti. Tāpat ar ES invaliditātes stratēģiju sasniegtie 
rezultāti, ietverot ES rīcības īstenošanu, kā arī valstu rezultāti regulāri tiks uzraudzīti, un par 
tiem tiks ziņots.

Secinājumi

Konkrētie lūgumraksta iesniedzējas minētie jautājumi nav ES kompetencē, bet gan Rumānijas 
valdības un vietējā, reģionālā un valsts līmeņa varas iestāžu kompetencē.”

                                               
1 Padomes 2009. gada 12. maija secinājumi par ET, OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp.


