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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2582/2013, внесена от Албано де Алонсо Пас, с испанско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на децата с 
увреждания от страна на испанските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява историята на двете си деца – близнаци, които са 
били записани в държавно училище в техния град Сан Кристобал де ла Лагуна, като 
подкрепя историята си с подробна фактическа информация. Когато са получени 
резултатите от етапа на кандидатстване, семейството с неудоволствие научава, че само 
единият от близнаците е приет, докато на другия е отказан прием въз основа на 
обяснение, в което в превод от оригиналния текст, представен онлайн от ищеца, се 
казва, че: „степента на увреждане [на малкото момче] не е съвместима с оборудването, 
човешките ресурси и образователния проект на детските градини“. Поради това 
вносителят на петицията призова Европейския парламент да разгледа този въпрос въз 
основа на членове 20; 21; 24 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Европейската комисия е изцяло ангажирана със защитата и насърчаването на основните 
права и с подобряването на положението на хората с увреждания в Европа.
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В съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз Съюзът може да действа 
единствено в границите на правомощията, предоставени от Договора. В областта на 
образованието в член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз е 
предвидено, че Съюзът допринася за развитието на качествено обучение чрез 
насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, ако е необходимо, чрез 
подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорностите на 
държавите членки за съдържанието на учебния процес и организацията на 
образователните системи. 

В член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че 
„децата имат право на закрила и грижи, които са необходими за тяхното 
благосъстояние. [...] При всички действия, които се предприемат от публичните власти 
или части институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да 
бъде от първостепенно значение.“ По-конкретно, член 26 от Хартата предвижда, че 
Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, 
които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и 
участието им в живота на общността1.

Независимо от това, в член 51, параграф 1 от Хартата се уточнява , че Хартата се 
адресира до институциите на ЕС и до държавите членки само когато те прилагат 
правото на Съюза. Нейният параграф 2 предвижда, че „хартата не разширява 
приложното поле на правото на Съюза извън областите на компетентност на Съюза, не 
създава никакви нови области на компетентност или задачи за Съюза (...)“.

Конвенцията на ООН за правата на детето2 е ратифицирана от всички държави —
членки на ЕС, и е обвързваща за тях. ЕС не е страна по тази конвенция и няма 
компетентност да наблюдава нейното прилагане от страна на държавите членки, което 
се наблюдава от Комитета на ООН по правата на детето. На всеки пет години 
държавите, които са страни по нея, са длъжни да представят доклади пред комитета във 
връзка с това, как са прилагани правата на детето, в това число раздел относно децата с 
увреждания. Комитетът разглежда всеки доклад и изразява своите безпокойства и 
отправя препоръки към държавата, която е страна по Конвенцията, под формата на 
заключителни забележки. Последните заключителни забележки относно Испания бяха 
приети през 2010 г..  

Съюзът и повечето държави членки, включително в Испания, като страни по 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания,3 се задължават да насърчават, защитават и гарантират пълното 
осъществяване на всички човешки права и основните свободи за хората с увреждания, 
без каквато и да било дискриминация. Европейската комисия насърчава 
приобщаващото образование в съответствие с Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010-2020 г.,4 която представлява рамката за съгласувани 
действия на равнище на ЕС и на национално равнище за подобряване на положението 
на хората с увреждания. Едно от основните действия на стратегията е образованието, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:bg:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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като ЕС подкрепя усилията на национално равнище за насърчаване на приобщаващо 
образование за ученици и студенти с увреждания. ЕС е обвързан от Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) в рамките на своите правомощия.

Испания е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 
факултативния протокол към нея през 2007 г. и ги е включила в националното 
законодателство1. В Испания правителственият координационен механизъм за защита, 
насърчаване и мониторинг на спазването на тази конвенция е Националният съвет по 
въпросите на уврежданията. Възможно е също така да се търси помощ от CERMI 
(Испански комитет на представителите на хората с увреждания)2. Можете да се 
свържете с Комитета по електронна поща bmr@once.es или на телефон +34 913601678.

През 2008 г. Комисията представи предложение3 за удължаване на периода на защита 
срещу дискриминация извън сферата на заетостта, предвиден в Директива 2000/78,4

която забранява дискриминацията, основана на увреждане, възраст, сексуална 
ориентация и религия или убеждения в областта на заетостта и упражняването на 
професия. Новата директива ще направи принципа еднакво приложим за 
образованието, достъпа до стоки и услуги и до социална закрила, в това число 
социалната сигурност и здравеопазването. Това предложение обаче все още не е 
прието. То е все още в процес на договаряне в рамките на Съвета.

Заключение

Ситуацията, описана от вносителя на петицията, не попада в обхвата на 
съществуващото законодателство на ЕС

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
3 COM(2008) 426 final от  2.7.2008 г.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


