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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1310/2007, którą złożyła Margaret Cronin (Irlandia) w sprawie praw 
dzieci o szczególnych potrzebach 

1. Streszczenie petycji

Syn składającej petycję jest dzieckiem autystycznym. Początkowo wydawało się, że jej syn 
robi duże postępy, otrzymując odpowiednie wsparcie ze szkoły, ale od pewnego czasu 
sytuacja przedstawia się nieco gorzej z uwagi na brak wsparcia, jakiego potrzebuje chłopiec. 
Składająca petycję uważa, że jej syn nie otrzymuje odpowiedniego kształcenia, pomimo że 
jego szkoła pobiera specjalne dotacje na ten cel. Składająca petycję obawia się, że będzie 
musiała skierować sprawę do sądu, aby domagać się odpowiedniego kształcenia dla jej 
dziecka. Jednakże postępowanie sądowe zajęłoby wiele czasu, a jej syn już teraz potrzebuje 
specjalnej edukacji. Składająca petycję twierdzi, że doszło do naruszenia Karty praw osób 
z autyzmem, na mocy której jej syn ma prawo do łatwo dostępnej i odpowiedniej edukacji, a 
także warunków mieszkalnych, pomocy oraz wsparcia koniecznych do życia w sposób w 
pełni produktywny, godny i niezależny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Wspólnota nie dysponuje w tej dziedzinie żadnymi wyłącznymi kompetencjami. Nie istnieje 
również żadna europejska wspólna polityka na rzecz kształcenia dzieci autystycznych. Do 
obowiązków państw członkowskich należy zatem podejmowanie środków gwarantujących 
osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z prawa do kształcenia. 

Co więcej Karta praw osób z autyzmem nie jest instrumentem prawa wspólnotowego.
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Niemniej jednak Wspólnota Europejska wraz z większością państw członkowskich, w tym 
Irlandią, jako pierwsza podpisała Konwencję NZ o prawach osób niepełnosprawnych, w ten 
sposób wyrażając swoje zobowiązanie do realizowania jej postanowień. W tym kontekście 
warto wskazać art. 7, 19, 24, 28 konwencji, które zawierają postanowienia dotyczące praw 
dzieci niepełnosprawnych, niezależnego życia, kształcenia oraz miejsca zamieszkania. Jak 
tylko Irlandia ratyfikuje Konwencję, stanie się ona dla niej prawnie wiążąca.

Wnioski

Problemy podniesione przez składającą petycję leżą w wyłącznej kompetencji organów 
władzy rządowej Irlandii na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym.


