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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2582/2013, którą złożył Albano De Alonso Paz (Hiszpania), w 
sprawie rzekomej dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych przez hiszpańskie 
organy

1. Streszczenie petycji

Popierając swoją opowieść szczegółowymi informacjami o faktach, składający petycję 
przedstawia historię dwójki swoich dzieci – bliźniąt, które zapisano do szkoły publicznej w 
mieście ich zamieszkania, San Cristobal de La Laguna. Kiedy rodzina otrzymała informację 
o wynikach etapu rozpatrywania wniosków, z przykrością dowiedziała się, że tylko jedno 
z bliźniąt dostało się do szkoły, natomiast wniosek drugiego odrzucono, uzasadniając to 
następująco: „wyposażenie, zasoby kadrowe i program nauczania w przedszkolach nie są 
przystosowane do stopnia niepełnosprawności [chłopca]”. W związku z powyższym 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy w oparciu o art. 20, 
21, 24 i 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę i upowszechnianie praw 
podstawowych oraz w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Europie.

Zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej Unia może działać wyłącznie w granicach 
kompetencji przyznanych jej w Traktatach. W odniesieniu do kształcenia art. 165 Traktatu 



PE551.835v01-00 2/3 CM\1053002PL.doc

PL

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że Unia przyczynia się do rozwoju edukacji 
o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi 
oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni 
szanując odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów 
edukacyjnych. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi w art. 24, że „Dzieci mają prawo do 
takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. […] We wszystkich działaniach 
dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje 
prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka”. Artykuł 26 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi w szczególności, że Unia uznaje i szanuje 
prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im 
samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności1.

W art. 51 ust. 1 karty określono jednak, że karta ma zastosowanie do instytucji Unii oraz do 
państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Zgodnie z 
ust. 2 tego artykułu „karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje 
Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii […]”.

Konwencja ONZ o prawach dziecka2 została ratyfikowana przez wszystkie państwa 
członkowskie UE i jest dla nich wiążąca. Unia Europejska nie jest stroną tej konwencji i 
monitorowanie jej wdrażania przez państwa członkowskie nie należy do jej kompetencji, lecz 
do kompetencji Komitetu Praw Dziecka ONZ. Państwa-strony zobowiązane są do 
przedkładania Komitetowi co pięć lat sprawozdań odnośnie do sposobu realizacji praw dzieci, 
uwzględniających część poświęconą dzieciom niepełnosprawnym. Komitet analizuje każde 
sprawozdanie i kieruje swoje uwagi i zalecenia w formie uwag końcowych do właściwego 
państwa-strony. W odniesieniu do Hiszpanii ostatnie z takich uwag końcowych przyjęto w 
2010 r.  

Unia i zdecydowana większość państw członkowskich, w tym Hiszpania, jako strony 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych3 zobowiązują się do popierania, ochrony 
i zapewniania pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności 
wszystkich osób niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Komisja Europejska 
popiera edukację integracyjną w ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 
2010–20204 stanowiącej ramy skoordynowanych działań na szczeblu unijnym i krajowym 
mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych działań 
określonych w strategii jest edukacja: UE wspiera krajowe wysiłki na rzecz 

                                               
1 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF" http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF
2 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm" 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1" http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF" http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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rozpowszechniania edukacji integracyjnej niepełnosprawnych uczniów i studentów. UE jest 
związana Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie swoich kompetencji.

Hiszpania ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz protokół 
fakultatywny do tej konwencji w 2007 r. i wdrożyła je do prawa krajowego1. W Hiszpanii 
rządowym organem ds. koordynacji ochrony, promowania i monitorowania zgodności z 
konwencją jest Krajowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość 
zwrócenia się o pomoc do CERMI (Hiszpańskiego Komitetu Przedstawicieli Osób 
Niepełnosprawnych)2. Można skontaktować się z nim, wysyłając wiadomość na następujący 
adres e-mail: bmr@once.es lub pod następującym numerem telefonu: +34 913601678.

W 2008 r. Komisja przedstawiła wniosek3 dotyczący rozszerzenia poza sferę zatrudnienia 
ochrony przed dyskryminacją zapewnionej na podstawie dyrektywy 2000/78/WE4

zakazującej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, 
religię lub światopogląd w zakresie zatrudnienia i pracy. W ramach nowej dyrektywy zasada 
równości miałaby zastosowanie w obszarach takich jak edukacja, dostęp do towarów i usług 
oraz ochrona socjalna, w tym zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna. Wniosek ten nie 
został jednak jeszcze przyjęty. Nadal jest on przedmiotem negocjacji w Radzie.

Wniosek

Sytuacja przedstawiona przez składającego petycję nie wchodzi w zakres istniejącego prawa 
UE.

                                               
1 HYPERLINK "http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996" 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 HYPERLINK "http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx" http://www.cermi.es/en-
US/Pages/Portada.aspx
3 COM(2008) 426 wersja ostateczna z dnia 2 lipca 2008 r.
4 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=pl" 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=pl.


