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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia 1310/2007, adresată de Margaret Cronin, de naţionalitate irlandeză, 
privind drepturile copiilor cu nevoi speciale

1. Rezumatul petiţiei

Fiul petiţionarei suferă de autism. Iniţial, fiul ei părea să progreseze cu sprijin adecvat din 
partea şcolii, însă de ceva timp lucrurile au început să se înrăutăţească deoarece acesta nu a 
primit sprijinul de care are nevoie. Aceasta consideră că fiul său nu primeşte educaţia 
adecvată deşi administraţia şcolii primeşte subvenţii speciale în acest scop. Petiţionara se teme 
că va trebui să se adreseze instanţei pentru a solicita educaţie adecvată pentru fiul său. Totuşi, 
un proces ar dura foarte mult, iar fiul său are nevoie acum de educaţie specială. Petiţionara 
consideră că acesta este un caz de încălcare a Cartei persoanelor cu autism, în temeiul căreia 
fiul său are dreptul la educaţie accesibilă şi adecvată, precum şi la locuinţă şi la asistenţa şi 
sprijinul necesare pentru o viaţă productivă, demnă şi independentă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 05.05.08. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Nu există competenţă comunitară exclusivă în problema educaţiei şi nicio o politică comună 
europeană specifică de abordare a educaţiei copiilor autişti. Statele membre sunt responsabile 
cu luarea măsurilor de asigurare a utilităţii depline de către persoanele cu handicap a dreptului 
de educaţie.

Mai mult, Carta persoanelor cu autism nu este un instrument al legislaţiei comunitare.
Cu toate acestea, Comunitatea Europeană şi majoritatea statelor membre, inclusiv Irlanda, au 
fost printre primele semnatare ale Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile omului, 
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exprimând angajamentul conformităţii cu prevederile acesteia. În acest context, ar fi important 
de trimis la Articolele 7, 19, 24, 28 ale Convenţiei, care conţin prevederi privind drepturile 
copiilor cu handicap, trai independent, educaţie şi locuinţă. Odată ce Irlanda ratifică 
Convenţia, va fi de asemenea obligată legal să se conformeze.

Concluzii 

Problemele specifice pe care le ridică petiţionarul sunt pe deplin de competenţa autorităţilor 
de guvernământ irlandeze la nivel local, regional sau naţional.


