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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1402/2009, внесена от Vasilios Katsioulis, с гръцко гражданство, 
относно липсата на подкрепа за учениците с физически и умствени 
увреждания в Европейските училища

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има син с аутизъм, който е бил изключен от образователния 
процес в Европейско училище в Брюксел. Той посочва сериозните проблеми, с които се 
сблъскват служителите в институциите на ЕС, които са родители на деца с увреждания, 
поради липсата на механизми в Европейските училища за подпомагане на 
интегрирането и пълноправното участие на тези ученици в образователния процес. Той 
също така посочва, че Европейските училища не предлагат никакви алтернативни 
решения за децата, които не могат да се интегрират в общообразователните паралелки, 
а просто предлагат тези деца да бъдат интегрирани в образователната структура на 
тяхната държава на произход, което индиректно означава, че съответните служители 
трябва или да напуснат своята работа в институциите на ЕС, или да живеят отделно от 
члена на семейството, който е задължен да живее в своята държава на произход. Затова 
вносителят на петицията призовава Европейския парламент да разгледа този неотложен 
въпрос и да гарантира, че Европейските училища разполагат с достатъчно 
квалифициран персонал и необходимата инфраструктура, за да осигурят на децата с 
увреждания, които имат специални образователни потребности, високо равнище на 
образование.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
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 „Синът на вносителя на петицията, на 9 години, е записан от 19.01.20009 г. в
Европейското училище (ЕЕ) във Woluwé. Той е в първи начален клас, секция с 
изучаване на немски език, в паралелка от 12 ученика. Детето, което е със 
сериозни поведенчески отклонения, преди това е посещавало специализирано 
училище в Хамбург.

 През октомври 2008 г. между родителите и училището е била подписана 
конвенция SEN (Special Education Needs) с пробен характер, която определя 
условията за приемане на детето в училището.

 Посещението на учебни занятия е започнало едва през януари 2009 г., за да може 
през това време да бъдат взети адекватни мерки за приемането на детето –
назначение на две квалифицирани лица, които говорят немски език, и 
преустройство на пространство в класната стая, за да може детето да се отдели, 
когато има нужда от това.

 Детето е с три години по-голямо от своите съученици, а според правилника на 
ЕЕ обикновено се разрешават най-много две години разлика.

 Подписаната с родителите Конвенция SEN е предвиждала редовното присъствие 
на детето, с адаптирана учебна програма от три учебни часа на ден. В практиката 
са били установени чести отсъствия на детето.

 Консултативната група SEN на училище Woluwé е провела заседание по въпроса 
на 30 април 2009 г., по време на което консултативната група е заключила, че 
училището няма възможност да продължи обучението на детето, и се е 
произнесла за необходимостта от намиране на алтернативно решение1. 
Директорът на училището е предал на родителите решението си за изключване 
на детето. 

 Вносителят на петицията е подал жалба в Съвета по жалбите на Европейските 
училища. На 31.08.2009 г. Съветът по жалбите е отхвърлил жалбата и не е приел 
аргументите, включително и тези, които се отнасят до дискриминация. 2

ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЕТИЦИЯТА 

- Интеграция на децата със специални образователни потребности в Европейските 
училища

Комисията отделя голямо внимание на интеграцията на децата със специални 
образователни потребности в Европейските училища. Това е подчертано по-специално 
в доклада за външна оценка на програмата SEN, представен на Управителния съвет на 
Европейските училища (CS) през април 2009 г. след проучване, решено от CS и 
финансирано от Европейския парламент:3

…. „В рамките на управителните съвети, например, Комисията подчертава, че 
бюджетът SEN на всяко Европейско училище не подлежи на никакви ограничения. 

                                               
1 Процедура, предвидена от „Правилник SEN“, документ на кабинета на Главния секретар на 
Европейските училища 2009-D-4710-fr-6
2 Жалба 09/14 от 31.08.2009 г.
3 Документ на Кабинета на Главния секретар на Европейските училища 2009-D-343-fr-1
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Комисията следи целия(всички) бюджет(и), който(които) се изисква(т) за 
създаването на образователни периоди SEN, които въпросното училище счита за 
необходим(и), да му бъде(бъдат) предоставен(и), за да се посрещнат потребностите
на учениците със СОП“.
Проучването позволи да бъдат посетени редица Европейски училища, включително и 
Woluwé, от експерти от Швеция, за да се изготви оценка на приемането на децата SEN. 

Комисията подчертава, че интеграцията на учениците предполага участие в класните 
дейности с другите деца. Докладът за оценката припомня, че:
„Основната цел на програмата SEN на Европейските училища се състои в 
осигуряване, доколкото това е възможно, на учениците SEN да участват активно в 
редовното обучение и общите дейности на класа в зависимост от възможностите им 
и съответната помощ. Това включва гарантирано минимално участие на ученика в 
общите познавателни дейности.“
„... основният принцип е и следва да остане интеграцията в редовен клас. Абсолютно 
необходимо е тази интеграция да бъде в интерес на познавателното и 
психосоциалното развитие на съответните ученици с перспектива за по-нататъшно 
развитие.“ 

Понятието за интеграция и участие на учениците присъства също и в правилника 
относно интеграцията на учениците SEN в ЕЕ, който предвижда, че:

„…училището трябва да може да осигури съответната педагогическа и социална 
интеграция. Ако не може, училището има право да заяви, че е некомпетентно, и да 
препоръча на родителите да потърсят решение в учебно заведение, което е по-добре 
адаптирано и оборудвано, за да поеме грижата за специалните нужди на тяхното 
дете. В този случай училището подпомага родителите, доколкото може.“

- Заключения на Съвета по жалбите

Що се отнася до решението на училище Woluwé да не продължи училищното обучение 
на детето на вносителя на петицията, в заключенията на Съвета по жалбите ясно се 
подчертава, че ЕЕ не са компетентни да управляват всички ситуации във връзка с дете с 
увреждания, както е описано в следните извадки:

„Конвенцията за определяне на Устава на ЕЕ, съставена в Люксембург на 21 юни 1994 
г., е изготвена за съвместно обучение на децата на служителите в Европейските 
общности като начин за осигуряване на доброто функциониране на европейските 
институции. ... Жалбоподателят е стигнал до извода за съществуването на 
субективно право за приемане на децата на служители в училищата, които от своя 
страна адаптират необходимите мерки за тяхното обучение въз основа на нуждите 
на училището. При все това, това заключение не произтича от текста на 
Конвенцията, нито от този на общия правилник, публикуван от Управителния съвет... 
нито от нормативното развитие на правилата, представени в документа относно 
интеграцията на учениците със специални образователни потребности в 
Европейските училища“...
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... Училищното обучение е предложение, възможност, а не задължение, за разлика от 
националните системи, които трябва да приемат и интегрират всички ученици в 
училищна възраст, за да отговорят по този начин на основното им право на 
образование; следователно, служителите на Общностите не са задължени да 
образоват децата си в европейско училище, а то от своя страна не е задължено да 
предлага всички възможности, с които разполага национална система, за да осигури, 
че дете в училищна възраст не остава извън рамките на системата...

… Голяма част от индивидуалното обучение също представлява изключване, което 
отделя от другите и оставя следа върху въпросните деца (правилник SEN).

... интеграцията зависи от сериозността на случая и наличните ресурси за 
училището, което може да се обяви за некомпетентно, за да не поеме отговорност, с 
която няма да бъде в състояние да се справи.“

... Правомощията на „консултативната група SEN“ включват възможността да се 
предложи прекъсване на училищното обучение в европейското училище в случай на 
очевидна липса на напредък или поради невъзможност ученикът да се интегрира в 
живота на училището и препоръката да се намери алтернатива на училищното 
обучение...“

- Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и системата на 
Европейските училища

Вносителят на петицията се позовава на член 24 от Конвенцията, който се отнася до 
образованието, и който определя: 

„Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование 
на хората с увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и 
при равни възможности, държавите - страни по конвенцията, се задължават да 
осигурят приобщаваща образователна система на всички равнища и възможности за 
обучение през целия живот... При реализирането на това право, държавите - страни 
по конвенцията, гарантират, че: a) лица с увреждания не са изключени от системата 
на общото образование въз основа на тяхното увреждане, както и деца с увреждания 
не са изключени от системата на безплатното и задължително начално образование, 
или на средното образование, въз основа на тяхното увреждане.“

Комисията подчертава, че влизането в сила на Конвенцията на ООН не означава, че 
всяко училище следва да приеме да обучава всички деца, независимо от специалните 
им образователни потребности във връзка с тяхното увреждане, но
общообразователните системи на държавите предвиждат обучение за всички случаи.

ЕЕ обаче не представляват цялостна общообразователна система, сравнима с 
национална общообразователна система, която е задължена да предлага възможност за 
училищно обучение на всички деца. ЕЕ са обикновени училища (а не специализирани), 
които предлагат класическо образование за придобиване на европейска матура, която 
дава достъп до висше образование. По този начин ЕЕ не предлагат, например, нито 
професионално образование, нито техническо образование, нито средно образование, 
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което завършва с други дипломи за средно образование, нито специализирано спортно 
образование и т.н. …

- Специфичен случай на детето на вносителя на петицията

Що се отнася до случая на детето на вносителя на петицията, Комисията също му е 
отделила цялото си внимание, осъществени са редица контакти, както и среща между 
вносителя на петицията и Комисията.

Когато училището е заключило, че вече не може да предоставя училищно обучение на 
детето, службите на Комисията и социалната служба на Европейския парламент са 
съгласували усилията си, за да помогнат на семейството да намери алтернативно 
решение.

Една от трудностите във връзка с училищното обучение на детето в Белгия в 
специализирано заведение, което да може да отговори на потребностите, дължими на 
неговото медицинско състояние, е основният език не детето, а именно немски език. Ето 
защо службите са осъществили контакт с белгийската мрежа за немскоезично 
обучение. Това е позволило да бъде идентифицирано специализирано училище за деца, 
страдащи от аутизъм, в Eupen, източните кантони, в немскоезична община в Белгия.

Това училище, в което, наред с другото, се практикува методът „ABA“1, предпочитан 
от родителите, може да приеме сина им, и съществува възможност за интернат. 
Вносителят на петицията е получил координатите.2 В интерес на детето е да започне да 
получава училищно образование в заведение, което най-добре може да отговори на 
нуждите му.

Заключения

Обратно на твърденията на вносителя на петицията, увеличаването на броя на ученици 
със SEN (457 за учебната 2008/09 г. в сравнение с 274 през 2004/05 г. е 2,11 % от общия 
брой ученици), както и увеличаването на броя на случаи, които се нуждаят от 
повишено внимание (24 случая през 2008/09 г. в сравнение с 10 през 2007/08 г.) 
показва, че училищата намират предварително решения, за да интегрират децата с по-
сериозни увреждания. Комисията следи на училищата да бъдат предоставени всички 
необходими финансови средства.

ЕЕ предприемат разумни стъпки, за да интегрират децата със специални образователни 
потребности поради увреждания, но не могат да отговорят на потребностите при
всички ситуации. Ето защо, ЕЕ могат да се обявят за некомпетентни в отделни случаи, 

                                               
1 ABA е метод за кондициониране, който има за цел да промени поведението при деца, страдащи от 
аутизъм, за да позволи тяхното социално израстване. Този метод предизвиква твърде противоположни 
реакции - положителни за някои, критични за други, тъй като той се състои в приучване, а не в терапия, и 
упражнява осезаем натиск върху детето чрез сила. Методът следва да се практикува в ежедневението от 
30 до 40 часа на седмица, за да бъде ефикасен.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm
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както е бил случаят със сина на вносителя на петицията, въпреки действителните 
усилия от страна на училището да интегрира детето.

От друга страна, социалните служби на Европейския парламент, в сътрудничество със 
службите на Комисията, отговарящи за ЕЕ, са помогнали на семейството да намери 
подходящо училище, и от страна на работодателя са предприети мерки за финансово 
подпомагане.


