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Suġġett: Petizzjoni 0374/2010 imressqa minn Z.K., ta’ ċittadinanza Griega, dwar 
problemi fl-Iskola Ewropea ‘Mamer 2’ fil-Lussemburgu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddeskrivi l-problemi li ltaqgħet magħhom fl-Iskola Ewropea ‘Mamer 2’ fil-
Lussemburgu, liema skola qed jattendi binha ta’ 9 snin li ffaċċja għadd ta’ diffikultajiet biex 
jadatta ruħu. Hija tispjega li l-ilmenti tagħha ma’ ċerti membri tal-Kunsill Suprem tal-Iskola 
Ewropea ma wasslu għall-ebda riżultat u li d-deputat spettur responsabbli għall-iskola ma 
aġixxiex fl-interess ta’ binha, iżda bil-kontra, aġixxa b’mod li l-petizzjonanta tiddeskrivi bħala 
mhux professjonali, offensiv u irregolari. Il-petizzjonanta kkuntattjat diġà lill-Ombudsperson 
Lussemburgiża għad-drittijiet tat-tfal, Marie Anne Rodesch-Hengesch, li għalxejn ippruvat 
tirranġa appuntament mad-deputat spettur tal-iskejjel li ssemma hawn fuq. Għaldaqstant, il-
petizzjonanta tistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-Kummissjoni rċeviet l-informazzjoni li ġejja dwar il-kwistjoni mill-Iskola Ewropea fil-
Lussemburgu II.

Fil-bidu tas-sena skolastika 2008-2009, l-għalliema esprimew tħassib dwar it-tifel tal-
petizzjonanta. Qiesu l-imġiba tiegħu perikoluża kemm għalih innifsu u kemm għall-oħrajn u 
għamlu rapporti individwali dwar l-imġiba tat-tifel.
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Il-kap tal-iskola primarja ddiskutiet mal-ġenituri u tathom il-parir li jitolbu l-opinjoni ta’ 
espert. Il-ġenituri wieġbu li ma kinux tal-fehma li l-problemi kellhom x’jaqsmu ma’ binhom. 
Skont huma, id-diffikultajiet tat-tifel kienu kkawżati primarjament mill-fatt li ngħaqdu 
flimkien il-klassijiet 1 u 2 tal-primarja.

Imbagħad, l-għalliema kollha tat-taqsima rilevanti ressqu talba bil-miktub lill-
amministrazzjoni tal-iskola biex espert iżur l-iskola bil-għan li josserva l-imġiba tat-tifel fil-
klassi. Azzjoni bħal din hija konformi mal-proċedura interna eżistenti. Il-ġenituri ċaħdu l-
konklużjonijiet tar-rapport u infurmaw l-iskola li binhom kien se jiġi eżaminat f’ċentru 
djanjostiku fil-Greċja. L-iskola pprovdiet liċ-ċentru djanjostiku kopja tar-rapporti tal-
psikologu u tal-għalliema.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-attitudni tad-deputat kap waqt it-twettiq tal-azzjonijiet relatati 
mal-imġiba ta’ binha u takkużaha ta’ atti illegali, ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ksur ta’ 
drittijiet relatati mal-protezzjoni tad-dejta, ksur tal-politiki tal-iskola, ksur ta’ drittijiet relatati 
mal-edukazzjoni, ta’ malafama intenzjonata ta’ tifel u tal-familja tiegħu, ta’ amministrazzjoni 
ħażina u abbuż mill-poter.

Qabel ma ppreżentat din il-petizzjoni lill-Parlament, il-petizzjonanta ressqet ilment formali 
kontra l-amministrazzjoni tal-Iskola Ewropea lis-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej, bil-
kunsiderazzjoni li l-kap tal-iskola ma kellhiex id-dritt li tħalli persuna esterna tosserva l-
imġiba ta’ binha fil-klassi. Is-Segretarju Ġenerali kkonferma lill-petizzjonanta li l-Artikolu 18 
tar-Regoli Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej1 jippermetti lill-kap li jawtorizza persuni minn barra 
l-iskola (psikologu f’dan il-każ) jattendu u josservaw klassijiet bil-kunsens tal-għalliema 
kkonċernati.  Is-Segretarju Ġenerali kkonkludiet li hija ma setgħetx tasal “għall-konklużjoni li 
d-drittijiet tat-tifel ma ġewx irrispettati”.

Fid-dawl tad-diversi ittri elettroniċi u ittri oħra skambjati bejn il-petizzjonanta u l-iskola, tal-
ittri bejn il-petizzjonanta u s-Segretarju Ġenerali, u tal-ispjegazzjonijiet iddettaljati mill-kap 
tal-iskola primarja jidher li l-iskola applikat korrettament ir-regoli li hemm fis-sistema tal-
Iskejjel Ewropej u li l-azzjonijiet kemm mill-għalliema u kemm mill-amministrazzjoni tal-
iskola ttieħdu fl-interess tat-tifel. Dan jikkonferma wkoll il-progress li għamel l-istudent. 
Huwa qatta’ s-sena skolastika 2009-2010 fi klassi żgħira magħmula minn seba’ studenti u 
m’għadux jeħtieġ appoġġ fit-tagħlim.  Għaldaqstant, l-akkużi dwar ksur ta’ drittijiet relatati 
mal-edukazzjoni m’għandhom l-ebda bażi reali. 

Il-kap tal-iskola primarja kkonfermat ukoll li r-rapport tal-psikologu ġie ttrattat bl-aktar mod 
kunfidenzjali u qatt ma ġie kkomunikat lill-ebda għalliem jew għalliema. Ġew irrispettati d-
drittijiet relatati mal-protezzjoni tad-dejta.

Il-petizzjonanta ssemmi li l-kap tal-iskola rrifjutat li tiltaqa’ mas-superviżur Lussemburgiż 
għad-drittijiet tat-tfal. Skont kif qalet il-kap tal-iskola primarja, hija ltaqgħet mas-Superviżur 
Lussemburgiż għad-drittijiet tat-tfal fl-uffiċċju tagħha fl-14.01.2010. Konsegwentement, l-
allegazzjoni tal-petizzjonanta dwar dan il-punt mhijiex korretta.

Konklużjonijiet

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6)
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Il-petizzjonijiet fiha akkużi kontra l-kap tal-iskola primarja li la huma ssustanzjati u lanqas 
iddokumentati. Fid-dawl tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni tqis li l-
amministrazzjoni tal-iskola, l-għalliema u s-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej segwew 
ir-regoli eżistenti u żammew f’moħħhom l-interess pedagoġiku tat-tifel.

4. Risposta (RIV) tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Wara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 2010, il-petizzjonanti ressqu l-
kummenti tagħhom u pprovdew xi dokumenti addizzjonali dwar dan il-każ. Huma issa qed 
jallegaw li l-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea 
appoġġjaw b’mod mhux xieraq l-azzjonijiet tad-deputat direttur.

Il-Kummissjoni ċċekkjat li din il-kwistjoni kienet ġiet trattata b’mod xieraq mill-partijiet 
interessati kollha u li ġew segwiti r-regoli interni relevanti applikabbli fl-Iskejjel. Fil-
konklużjoni inizjali tagħha dwar il-petizzjoni, il-Kummissjoni kkonfermat li l-
amministrazzjoni tal-iskola, l-għalliema u s-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej segwew 
ir-regoli eżistenti u żammew f’moħħhom l-interess pedagoġiku tat-tifel.

Dawn l-argumenti ġew espressi wkoll mid-Direttur tal-Politika Soċjali u s-Saħħa fid-
Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għad-DĠ tar-Riżorsi Umani u s-Sigurtà fl-ittra tiegħu 
lill-petizzjonanta tal-5.11.2010 li fiha huwa kiteb “... fid-dawl tad-deskrizzjoni tiegħek tas-
sitwazzjoni u d-dokumentazzjoni u l-ispjegazzjonijiet provduti mill-Viċi Kap għaċ-Ċiklu tal-
Edukazzjoni Primarja u tal-Kura tat-Tfal iż-Żgħar fl-Iskola Ewropea fil-Lussemburgu II u 
mill-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskola Ewropea, nasal għall-konklużjoni li l-iskola 
applikat ir-regoli eżistenti li hemm fis-sistema tal-Iskejjel Ewropej u li l-azzjonijiet kemm 
mill-għalliema u kemm mill-amministrazzjoni tal-iskola ttieħdu fl-interess tat-tifel.”

Id-dokumenti l-ġodda mressqa mill-petizzjonanti ma jipprovdu l-ebda element ġdid li 
jippermetti li ssir konklużjoni differenti minn dik provduta fir-risposta preċedenti tal-
Kummissjoni. Barra minn hekk, id-dokument nru 40 jikkonferma li d-direttur tal-iskola kiteb 
lill-President tal-Kummissjoni tal-Protezzjoni tad-Dejta tal-Lussemburgu, u ddeskriva l-
proċedura tal-iskola, filwaqt li d-dokument nru 41 jikkonferma li l-amministrazzjoni tal-iskola 
qerdet ir-rapport psikoloġiku kif intalab mill-petizzjonanti.

Konklużjonijiet

Ir-regoli relevanti tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej ġew segwiti, ir-rapport psikoloġiku 
kkontestat mill-ġenituri nqered mill-iskola f’Jannar 2010 kif jidher fid-dokumenti provduti 
mill-petizzjonanti, ir-regoli tal-iskola ġew deskritti lill-Kummissjoni tal-Protezzjoni tad-Dejta 
fil-Lussemburgu u huwa kkunsidrat l-interess pedagoġiku tat-tifel peress li jinsab fi klassi 
żgħira ħafna, u qed jirċievi appoġġ speċifiku għat-tagħlim tiegħu.


