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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2582/2013, adresată de Albano De Alonso Paz, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusa discriminare a copiilor cu handicap din partea 
autorităților spaniole

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică, coroborând povestea sa cu informații factuale detaliate, situația celor doi 
copii gemeni ai săi care s-au înscris, amândoi, la o școală de stat din orașul lor Cristobal de La 
Laguna. La aflarea rezultatelor etapei de admitere, familia a aflat cu stupoare că numai unul 
dintre gemeni fusese admis, în vreme ce celălalt copil fusese respins, pe baza unei explicații 
care, traduse din textul original prezentat online, preciza astfel: „gradul de handicap [al 
băiețelului] este incompatibil cu echipamentele, resursele umane și proiectul educațional al 
grădinițelor”. Prin urmare, reclamantul solicită Parlamentului European să investigheze 
chestiunea, pe baza articolelor 20, 21, 24 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Comisia Europeană se angajează pe deplin să protejeze și să promoveze drepturile 
fundamentale, precum și să îmbunătățească situația persoanelor cu handicap din Europa.

În conformitate cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea poate acționa 
numai în limitele competențelor conferite prin tratat. În domeniul educației, articolul 165 din 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că Uniunea contribuie la 
dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în 
cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe 
deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea 
sistemului educațional. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede la articolul 24: „copiii au dreptul 
la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. [...] În toate acțiunile 
referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, 
interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.” În plus, articolul 26 din 
cartă prevede faptul că Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională, precum 
și participarea la viața comunității1.

Cu toate acestea, articolul 51 din cartă specifică la alineatul (1) că aceasta se adresează 
instituțiilor UE și statelor membre doar atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. 
Alineatul (2) prevede următoarele: „Carta nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii 
în afara competențelor Uniunii și nu creează nici o competență sau sarcină nouă pentru 
Uniune (…)”.

Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului2 a fost ratificată de 
toate statele membre și are caracter obligatoriu. UE nu este parte la această convenție și nu are 
competența de a monitoriza aplicarea acesteia de către statele membre, monitorizarea fiind de 
competența Comitetului ONU pentru drepturile copilului. O dată la cinci ani, statele părți la 
convenție sunt obligate să transmită Comitetului rapoarte privind modul în care sunt puse în 
aplicare drepturile copilului și care includ o secțiune dedicată copiilor cu handicap. Comitetul 
examinează fiecare raport și semnalează motivele de îngrijorare și recomandările sale către 
statul participant la convenție, sub forma observațiilor finale. Cele mai recente observații 
finale privind Spania au fost adoptate în 2010.

Uniunea și marea majoritate a statelor membre, inclusiv Spania, ca părți la Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap3, își iau angajamentul să
promoveze, protejeze și asigure respectarea deplină a tuturor drepturilor omului și a tuturor 
libertăților fundamentale pentru toate persoanele cu handicap, fără nicio discriminare.
Comisia Europeană promovează educația favorabilă incluziunii conform Strategiei europene 
2010-2020 pentru persoanele cu handicap4, care reprezintă cadrul pentru acțiunile concertate 
la nivelul UE și la nivel național destinate îmbunătățirii situației persoanelor cu handicap. Una 
dintre acțiunile-cheie menționate în strategie este educația în cazul căreia UE susține 
eforturile naționale de promovare a educației favorabile incluziunii pentru elevii și studenții 
cu handicap. UE are obligația de a respecta CNUDPH în limitele competențelor sale.

Spania a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și Protocolul 
opțional în 2007 și le-a inclus in dreptul național5. În Spania, mecanismul public de 
coordonare care protejează, promovează și monitorizează respectarea acestei convenții este

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/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
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Consiliul național pentru persoanele cu handicap. Se poate cere asistență și din partea CERMI 
(Comitetul reprezentanților persoanelor cu handicap din Spania)1. Comitetul poate fi contactat 
pe email bmr@once.es sau telefonic +34 913601678.

În 2008, Comisia a prezentat o propunere2 de extindere dincolo de ocuparea forței de muncă a 
protecției împotriva discriminării prevăzute de Directiva 2000/783, în care se interzice 
discriminarea pe motive de handicap, vârstă, orientare sexuală și religie sau credință în ceea 
ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Prin noua directivă, principiul 
egalității s-ar aplica în cazul educației, al bunurilor și serviciilor și al protecției sociale, 
inclusiv asigurărilor sociale și îngrijirii medicale. Cu toate acestea, propunerea respectivă nu a 
fost încă adoptată. Aceasta este încă negociată în cadrul Consiliului.

Concluzie

Situația semnalată de petiționar este în afara domeniului de aplicare al dreptului UE în 
vigoare.

                                               
1 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
2 (COM(2008)0426) din 2.7.2008.
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


