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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

A. billi l-preambolu tal-Konvenzjoni tal-1994 li tiddefinixxi l-Istatut tal-Iskejjel Ewropej1
jgħid li s-sistema tal-Iskejjel Ewropej hija sui generis u li tikkostitwixxi forma ta' 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u bejnhom u bejn il-Komunitajiet Ewropej, filwaqt li 
jirrikonoxxi bis-sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għall-kontenut tat-tagħlim u l-
organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tagħhom, u għad-diversitá kulturali u lingwistika 
tagħhom,

B. billi r-riforma tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej ġiet approvata mill-Bord tal-Gvernaturi 
f’April 2009,

C. billi l-esperjenza ta’ aktar minn 50 sena ta’ funzjonament tal-Iskejjel Ewropej uriet li s-
sistema u l-mudell edukattiv tagħha huma uniċi u attraenti; billi wieħed mill-għanijiet tar-
riforma hu li jiftaħ dik is-sistema u l-Bakkalawrjat Ewropew għal studenti oħra fl-Unjoni 
billi l-għanijiet tar-riforma ma jistgħux jintlaħqu b’suċċess mingħajr bidla fundamentali fl-
istatus legali li fuqu hija msejsa s-sistema kollha,

D. billi r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sistema tal-Iskejjel Ewropej tal-20092ġibed l-
attenzjoni għall-problemi sistemiċi persistenti u li qed jiggravaw, bħan-nuqqas ta’ 
għalliema ssekondati jew dewmien jew saħansitra nuqqas totali fil-provvista ta’ 
infrastruttura suffiċjenti fl-iskejjel, problemi li għandhom effett dirett fuq il-kwalità tal-
edukazzjoni, il-politiki tal-applikazzjoni għad-dħul f’dawn l-iskejjel, il-kwalità tal-ħajja 
tal-istudenti, tal-ġenituri u tal-għalliema u l-aspetti finanzjarji tal-funzjonament tal-
Iskejjel,

1. Iqis li l-istatus legali intergovernattiv attwali tal-Iskejjel Ewropej wasal fil-limiti tiegħu u 
jeħtieġ bidla profonda; iqis li din il-bidla għandha tkun tat-tip li tagħti lok għal azzjoni tal-
Unjoni biex tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri, 
mingħajr ma teħdilhom mill-kompetenza tagħhom, u li tadotta atti vinkolanti għal dan il-
għan skont it-tifsira tal-Artikoli 2 u 6 tat-TFUE;

2. Iqis li ħafna mill-problemi sistemiċi huma nuqqas ta’ twettiq tal-obbligi tal-Istati Membri;  
jiġbed l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta’ garanziji legali tat-twettiq min-naħa tal-Istati 
Membri tal-obbligi tagħhom fl-ambitu tal-Konvenzjoni;

3. Jenfasizza li l-Iskejjel Ewropej attwalment jinsabu f’limbu legali, li joħroġ fid-deher fl-
istatus legali u ġurisdizzjonali dubjuż tal-atti adottati mill-korpi tal-Iskejjel, l-insuffiċjenza 
ta’ possibiltajiet biex wieħed jirrikuża dawk l-atti quddiem il-qrati nazzjonali, u n-nuqqas 
ta’ possibilità li wieħed jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew;

                                               
1 ĠU L 212, 17.08.1994, p. 3.
2 COM(2010) 595 finali.
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4. Jenfasizza li l-involviment tal-Unjoni fl-Iskejjel Ewropej huwa żgħir b’mod sproporzjonat 
meta mqabbel mal-kontribut finanzjarju mill-baġit tagħha;

5. Iqis li l-Iskejjel Ewropej għandhom jiddaħħlu fl-ambitu tal-Unjoni; iqis li bażi legali 
xierqa f’dan is-sens tista’ tkun l-Artikolu 165 TFUE, li jgħid: ‘L-Unjoni għandha 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġġixxi kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet 
tagħhom, filwaqt li tirrispetta għal kollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għal dak li 
hu kontenut ta' tagħlim u l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni u d-diversità 
kulturali u lingwistika tagħhom’, u barra minn hekk jispeċifika wkoll l-għanijiet tal-
azzjoni tal-Unjoni, li jikkorrispondu għall-għanijiet tal-Iskejjel Ewropej.



AD\871287MT.doc 5/5 PE462.784v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 21.6.2011

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

21
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz 
White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz 
Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
József Szájer

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza


