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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2582/2013, ktorú predkladá Albano De Alonso Paz, španielsky 
štátny príslušník, o údajnej diskriminácii detí so zdravotným postihnutím zo 
strany španielskych orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vysvetľuje príbeh svojich dvoch detí, dvojičiek, ktoré sa zapísali do 
verejnej školy vo svojom meste San Cristobal de La Laguna. Svoje tvrdenia podkladá 
podrobnými faktickými informáciami. Keď boli vyhlásené výsledky prijímacej časti, rodina 
bohužiaľ zistila, že prijaté bolo iba jedno dieťa, kým druhé nie s odôvodnením, ktoré 
(preložené z pôvodného textu žiadateľa na internete) znelo: „stupeň chlapcovho postihnutia 
nie je kompatibilný so zariadením, ľudskými zdrojmi a vzdelávacím projektom v materských 
školách. Navrhovateľ preto žiada Európsky parlament, aby túto záležitosť preskúmal na 
základe článku 20, 21, 24 a 26 Charty základných práv Európskej únie. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Európska komisia sa maximálne zasadzuje za ochranu a podporu základných práv a zlepšenie 
situácie osôb so zdravotným postihnutím v Európe.

V súlade s článkom 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Únia konať iba v medziach 
právomocí, ktoré sú na ňu prenesené v zmluve. V oblasti vzdelávania sa v článku 165 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie stanovuje, že Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania 
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podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a 
doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah 
výučby a organizácie vzdelávacích systémov. 

V článku 24 Charty základných práv Európskej únie sa ustanovuje, že „deti majú právo na 
takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. [...] Pri všetkých opatreniach 
prijatých orgánmi verejnej moci alebosúkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia 
v prvomrade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.“ Konkrétnejšie, v článku 26 Charty sa 
stanovuje, že Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať 
opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v 
zamestnaní, a účasti na spoločenskom živote1.

V článku 51 charty sa však v článku 1 ustanovuje, že ustanovenia charty sú určené pre 
inštitúcie EÚ a pre členské štáty výlučne vtedy, keď vykonávajú právo Únie. V jej odseku 2 
sa ustanovuje: „Táto charta nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí 
Únie, ani nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu [...].“

Dohovor OSN o právach dieťaťa2 ratifikovali všetky členské štáty EÚ a je pre ne záväzný. EÚ 
nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru a nemá právomoc monitorovať jeho vykonávanie 
členskými štátmi, ktoré monitoruje Výbor OSN pre práva dieťaťa. Každých päť rokov sú 
zmluvné štáty povinné predkladať správy výboru o tom, ako sa práva dieťaťa vykonávajú 
vrátane oddielu o deťoch so zdravotným postihnutím. Výbor preskúma každú správu a štátu, 
ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, predloží svoje obavy a odporúčania vo forme 
záverečných poznámok. Takéto záverečné poznámky určené Španielsku boli naposledy 
prijaté v roku 2010.  

Únia a veľká väčšina členských štátov vrátane Španielska ako zmluvné strany Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím3 sa zaväzujú 
podporovať, chrániť a zabezpečovať plné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných 
slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím bez diskriminácie. Európska komisia 
podporuje inkluzívne vzdelávanie v rámci Európskej stratégie pre oblasť zdravotného 
postihnutia 2010 – 20204, ktorá predstavuje rámec pre koordinované opatrenia na úrovni EÚ a 
národnej úrovni na zlepšenie situácie ľudí so zdravotným postihnutím. Jedným z kľúčových 
opatrení stratégie je vzdelávanie, v rámci ktorého EÚ podporuje národné snahy o podporu 
inkluzívneho vzdelávania žiakov a študentov so zdravotným postihnutím.  Dohovor OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím je pre EÚ záväzný v rozsahu jej právomocí.

                                               
1 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF." http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk: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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1" http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/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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Španielsko ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho 
opčný protokol v roku 2007 a začlenilo ich do vnútroštátneho práva1. V Španielsku je 
vládnym koordinačným mechanizmom na ochranu, podporu a monitorovanie dodržiavania 
tohto dohovoru národná rada pre ľudí so zdravotným postihnutím. Je tiež možné požiadať o 
pomoc z CERMI (španielsky výboru zástupcov osôb so zdravotným postihnutím)2. Výbor 
možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu bmr@once.es alebo telefonicky + 34 
913601678.

Komisia predložila v roku 2008 návrh3 na rozšírenie ochrany pred diskrimináciou aj mimo 
zamestnania, ktorá sa poskytuje na základe smernice 2000/784, ktorá zakazuje diskrimináciu 
na základe zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a náboženského vyznania 
alebo viery v oblasti zamestnanosti a povolania. Podľa novej smernice by sa zásada 
rovnakého zaobchádzania vzťahovala na vzdelávanie, prístup k tovarom a službám a sociálnu 
ochranu vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. Tento návrh však zatiaľ 
nebol prijatý. Ešte o ňom rokuje Rada.

Záver

Situácia, na ktorú upozornila predkladateľka petície, nepatrí do rozsahu pôsobnosti platného 
práva EÚ.

                                               
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 final, 2.7.2008.
4 HYPERLINK "http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=sk" 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=sk.


