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Tárgy: Albano De Alonso Paz spanyol állampolgár által benyújtott 2582/2013. számú 
petíció a fogyatékossággal élő gyermekek spanyol hatóságok általi állítólagos 
megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója részletes, tényszerű információkkal alátámasztva leírja két gyermekének 
történetét, akik ikertestvérek, és mindketten jelentkeztek a San Cristobal de La Laguna 
városában található állami iskolába. A felvételi eredmények kézhezvétele során a család 
szomorúan vette tudomásul, hogy csak az ikerpár egyik tagját vették fel az iskolába, a másikat 
pedig az alábbi – eredetiből fordított – indoklás alapján utasították el: „[a gyermek] 
fogyatékosságának szintje nem kompatibilis az óvodák rendelkezésére álló felszereléssel, 
emberi erőforrásaival és oktatási projektjével”. A petíció benyújtója ezért felkéri az Európai 
Parlamentet arra, hogy vizsgálja meg az ügyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20., 21., 
24. és 26. cikke alapján. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az alapvető jogok védelme és 
előmozdítása, illetve a fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítása iránt Európában.
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Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkével összhangban az Unió kizárólag a Szerződés 
által ráruházott hatáskörök határain belül járhat el. Az oktatás területén az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 165. cikke kimondja, hogy az Unió a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikkében kimondja, hogy „a gyermekeknek joguk van 
a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (...) A hatóságok és a 
magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek fölött 
álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.” Konkrétabban, a Charta 26. cikke 
kimondja, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az 
önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 
részvételük biztosítását célzó intézkedésekre1.

A Charta 51. cikke azonban úgy rendelkezik az (1) bekezdésében, hogy a Charta címzettjei az 
Unió intézményei és a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. (2) 
bekezdése kimondja, hogy „a Charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió 
hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára 
(...)”.

Az ENSZ gyermekjogi egyezményét2 valamennyi uniós tagállam ratifikálta, és az kötelező 
érvényű rájuk nézve. Az Unió nem részes fele az egyezménynek, és nincs hatásköre a 
tagállamok általi végrehajtás nyomon követésére, amelyet az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 
végez. A részes államokat arra kötelezték, hogy ötévente nyújtsanak be jelentéseket e 
bizottságnak arról, hogy hogyan érvényesítik a gyermekek jogait. A jelentésnek a 
fogyatékossággal élő gyermekekre is külön ki kell térnie. A bizottság minden jelentést 
megvizsgál, aggályait és ajánlásait pedig záró észrevételek formájában hozza az adott részes 
állam tudomására. Spanyolországgal kapcsolatban legutóbb 2010-ben fogadtak el ilyen záró 
észrevételeket.  

Az Unió és a tagállamok túlnyomó többsége, köztük Spanyolország is, mint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény3 részes fele, kötelezte 
magát az összes emberi jog és alapvető szabadság megkülönböztetés nélkül valamennyi 
fogyatékossággal élő személy számára történő előmozdítására, védelmére és biztosítására. Az 
Európai Bizottság támogatja az inkluzív oktatást a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó 
európai fogyatékosságügyi stratégia4 keretében, amely a fogyatékossággal élő személyek 
helyzetének javítását célzó összehangolt uniós és nemzeti fellépések keretrendszere. A 
stratégia egyik fő eszköze az oktatás, ahol az Unió az inkluzív oktatás elősegítését célzó 
nemzeti erőfeszítéseket támogatja a fogyatékossággal élő tanulók számára. Az Uniót a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény a hatáskörein belül kötelezi.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:hu:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_hu.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/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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Spanyolország 2007-ben ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt és a fakultatív jegyzőkönyvet, és azokat átültette nemzeti jogrendjébe1. 
Spanyolországban az egyezmény betartásának védelmét, előmozdítását és nyomon követését 
végző kormányzati koordinációs mechanizmus a nemzeti fogyatékosságügyi Tanács. A 
CERMI-hez (Fogyatékossággal Élő Személyek Képviselőinek Spanyolországi Bizottsága)2 is 
lehet segítségért fordulni. A bizottságot emailen (bmr@once.es) vagy telefonon (+34 
913601678) lehet elérni.

2008-ban a Bizottság javaslatot3 nyújtott be arról, hogy a foglalkoztatás és a munkavégzés 
területén a fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon és valláson vagy 
meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetést tiltó 2000/78/EK irányelv4 által a 
hátrányos megkülönböztetés ellen biztosított védelmet terjesszék ki a foglalkoztatáson túlra. 
Az új irányelv az egyenlőség elvét kiterjesztené az oktatásra, az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, valamint a szociális védelemre, ideértve a szociális 
biztonságot és az egészségügyet. Ezt a javaslatot azonban még nem fogadták el, jelenleg is 
tárgyalás alatt áll a Tanácson belül.

Összegzés

A petíció benyújtója által vázolt helyzet nem tartozik a hatályos uniós jog alkalmazási körébe.

                                               
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)0426 végleges, 2008.7.2.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


