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KÖZELMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Margaret Cronin, ír állampolgár által benyújtott, 1310/2007. számú petíció a 
speciális igényű gyermekek jogairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának fia autizmusban szenved. Kezdetben a gyermek – megfelelő 
segítséggel – jól fejlődött az iskolában, de egy ideje a dolgok már nem mennek olyan jól, 
mivel a gyermek nem kapja meg azt a segítséget, amelyre szüksége van. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a fia nem részesül megfelelő oktatásban, jóllehet az iskola vezetése ezen az 
alapon különleges támogatásban részesül. A petíció benyújtója attól tart, hogy bíróságon kell 
követelnie, hogy gyermeke megfelelő oktatásban részesüljön. Egy bírósági per azonban 
hosszú ideig tartana, és fiának viszont most van szüksége speciális oktatásra. A petíció 
benyújtója szerint ebben az esetben megsértették az autizmussal élő személyek jogairól szóló 
chartát, amelynek értelmében a fia hozzáférhető és megfelelő oktatásra, lakhatásra, valamint 
olyan segítségnyújtásra és támogatásra jogosult, amely ahhoz szükséges, hogy méltósággal és 
függetlenül teljes értékű életet élhessen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

Az oktatásügy terén nincs kizárólagos közösségi hatáskör, és nem létezik az autista 
gyermekek oktatásával foglalkozó, egyedi európai közös politika. A tagállamok feladata 
intézkedéseket hozni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek teljes 
mértékben élhessenek az oktatáshoz való jogukkal.
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Ezenfelül az autizmussal élő személyek jogi chartája nem közösségi jogi eszköz.
Mindazonáltal az Európai Közösség és a tagállamok többsége, ideértve Írországot is, az elsők 
között írta alá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, 
kinyilatkoztatva a rendelkezéseinek tiszteletben tartásával kapcsolatos elkötelezettségüket. 
Ezzel összefüggésben fontos kiemelni az egyezmény 7., 19., 24. és 28. cikkét, amelyek 
rendelkezéseket tartalmaznak a fogyatékkal élő gyermekek jogaira, az önálló életvitelre, az 
oktatásra és a lakhatásra vonatkozóan. Amint Írország is megerősíti a szóban forgó 
egyezményt, egyben jogilag kötelező erejűvé válik számára annak betartása.

Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett konkrét kérdések teljes mértékben a helyi, regionális és 
nemzeti szintű ír kormányzati szervek hatáskörébe tartoznak.


