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Temats: Lūgumraksts Nr. 2582/2013, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Albano 
De Alonso Paz, par to, ka Spānijas iestādes diskriminē bērnus ar invaliditāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, papildinot savu stāstījumu ar sīki izklāstītiem faktiem, raksta par 
saviem bērniem –– dvīņiem, kas tika reģistrēti valsts skolā Sankristovalas de la Lagunas 
pilsētā. Kad kļuva zināmi pieteikumu iesniegšanas posma rezultāti, ģimene ar nožēlu 
konstatēja, ka skolā uzņemts tikai viens no dvīņiem, bet otram ir atteikts ar skaidrojumu, kas 
tulkojumā no oriģināla, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedza, izmantojot internetu, ir šāds: 
„(zēna) invaliditātes pakāpe neatbilst bērnudārza aprīkojumam, cilvēkresursiem un izglītības 
programmai“. Tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu šo jautājumu izskatīt, pamatojoties uz 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20., 21., 24. un 26. pantu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Eiropas Komisija ir pilnībā apņēmusies aizsargāt un veicināt pamattiesības un uzlabot 
invalīdu situāciju Eiropā.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu Savienība var rīkoties tikai atbilstoši 
pilnvarām, kas tai piešķirtas ar minēto līgumu. Attiecībā uz izglītību Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 165. pantā paredzēts, ka, veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības 
gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, Savienība sekmē pilnvērtīgas izglītības attīstību, 
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pilnībā respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju. 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pants nosaka: „Bērniem ir tiesības uz viņu 
labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. (..) Visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, 
neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna 
intereses.“ 
Hartas 26. pantā konkrētāk ir noteikts: „Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot 
pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju 
un dalību sabiedrības dzīvē.“1

Tomēr Hartas 51. panta 1. punktā ir noteikts, ka šīs Hartas noteikumi attiecas uz Savienības 
iestādēm un struktūrām, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Šā 
panta 2. punktā konkretizēts: „Ar šo Hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas 
joma, paplašinot Savienības kompetences, un Savienībai netiek noteiktas nekādas jaunas 
kompetences vai uzdevumi (..).“

Visas ES dalībvalstis ir ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām2, un tā ir viņām 
saistoša. ES nav šīs konvencijas puse, un tai nav pilnvaru uzraudzīt, vai dalībvalstis īsteno šo 
konvenciju. Tās īstenošanu uzrauga ANO bērnu tiesību komiteja. Reizi piecos gados 
konvencijas pusēm ir jāiesniedz ziņojumi komitejai par bērnu tiesību īstenošanu, iekļaujot arī 
nodaļu par bērniem ar invaliditāti. Komiteja izskata katru ziņojumu un norāda katrai pusei 
savas bažas un ieteikumus, kas tiek sagatavoti noslēguma apsvērumu veidā. Pēdējie šādi 
apsvērumi par Spāniju tika pieņemti 2010. gadā.  

Savienība un lielākā daļa tās dalībvalstu, tostarp Spānija, kā Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām3 puses ir apņēmušās veicināt, aizsargāt un nodrošināt pilnīgu visu 
invalīdu cilvēktiesību un pamatbrīvību īstenošanu, nepieļaujot diskrimināciju. Eiropas 
Komisija veicina iekļaujošu izglītību saskaņā ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–
2020)4, kas veido pamatu saskaņotai ES un valsts līmeņa rīcībai, lai uzlabotu invalīdu 
situāciju. Viena no šīs stratēģijas galvenajām sastāvdaļām ir izglītība, kur ES atbalsta valstu 
centienus veicināt iekļaujošu izglītību skolēniem un studentiem ar invaliditāti. UNCRPD ir 
saistoša ES saskaņā ar tās kompetenču jomu.

Spānija 2007. gadā ratificēja ANO Konvenciju par invalīdu tiesībām un tās fakultatīvo 
protokolu un iekļāva to savos tiesību aktos5. Spānijas valdības līmeņa koordinācijas 
mehānisms, lai aizsargātu, veicinātu un uzraudzību atbilstību šai konvencijai, ir Nacionālā 
invaliditātes padome. Ir iespējams griezties pēc palīdzības arī CERMI (Spānijas Invalīdu 
pārstāvju komitejā)6. Ar šo komiteju ir iespējams sazināties pa e–pastu bmr@once.es vai 
tālruni +34 913601678.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en: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
5 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
6 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
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Komisija 2008. gadā iepazīstināja ar priekšlikumu1 attiecināt arī uz citām jomām, ne tikai uz 
nodarbinātību, aizsardzību pret diskrimināciju, kas noteikta Direktīvā 2000/782, ar kuru 
aizliegta diskriminācija uz invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas un reliģiskās 
piederības vai ticības pamata nodarbinātības un profesijas jomā. Ar jauno direktīvu 
vienlīdzības princips tiktu piemērots izglītībai, piekļuvei precēm un pakalpojumiem un 
sociālajai aizsardzībai, tostarp sociālajam nodrošinājumam un veselības aprūpei. Tomēr šis 
priekšlikums vēl nav pieņemts. To joprojām apspriež Padomē.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja minētā situācija neattiecas uz spēkā esošo ES tiesību aktu darbības 
jomu.

                                               
1 COM(2008)0426 final, 2008. gada 2. jūlijs.
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


