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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0374/2010, adresată de Z.K., de cetățenie elenă, privind 
problemele de la Școala europeană „Mamer 2” din Luxemburg

1. Rezumatul petiției

Petiționara descrie problemele pe care le-a avut cu școala europeană „Mamer 2” din 
Luxemburg, unde este înscris fiul său de 9 ani, care a avut o serie de probleme de adaptare. Ea 
subliniază faptul că sesizările sale adresate anumitor membri din Consiliul Superior al școlii 
europene au rămas fără răspuns și că inspectorul școlar adjunct responsabil nu a ținut cont de 
interesele fiului său, ci dimpotrivă a acționat într-o manieră pe care petiționara o descrie ca 
fiind lipsită de profesionalism, jignitoare și neregulamentară. Petiționara s-a adresat deja 
mediatorului luxemburghez pentru drepturile copilului, Marie Anne Rodesch-Hengesch, care 
nu a reușit să obțină o întâlnire cu inspectorul școlar adjunct menționat mai sus. Prin urmare, 
ea solicită Parlamentului European să intervină în acest caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Comisia a primit următoarele informații din partea Școlii Europene din Luxemburg „Mamer 
2” cu privire la această chestiune.

La începutul anului școlar 2008-2009, profesorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
comportamentul copilului petiționarei. Ei considerau comportamentul acestuia periculos 
pentru sine însuși, dar și pentru alții, și au întocmit rapoarte individuale referitoare la acesta.
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Directoarea școlii primare a stat de vorbă cu părinții și i-a sfătuit să consulte un specialist. 
Părinții au răspuns că nu consideră că fiul lor are probleme. Aceștia erau de părere că 
problemele copilului sunt cauzate în principal de faptul că clasele I și a II-a ale școlii primare 
fuseseră unite.

Toți profesorii secției respective au făcut atunci o cerere în scris pe adresa conducerii școlii 
solicitând vizita unui specialist pentru a analiza comportamentul copilului în clasă. Această 
măsură este conformă cu regulamentul intern în vigoare. Părinții au respins concluziile 
raportului și au informat școala că fiul lor va fi consultat într-un centru de diagnosticare din 
Grecia. Școala a pus la dispoziția centrului de diagnosticare o copie a raportului psihologului 
și copii ale rapoartelor profesorilor.

Petiționara reclamă atitudinea directoarei adjuncte pe parcursul procedurilor legate de 
comportamentul copilului ei și o acuză de fapte ilegale, încălcări ale drepturilor omului, 
încălcarea protecției datelor cu caracter personal, încălcarea politicilor școlii, încălcarea 
drepturilor educaționale, defăimarea intenționată a unui copil și a familiei acestuia, 
administrare defectuoasă și abuz de putere.

Înainte de prezentarea petiției pe adresa Parlamentului, petiționara a adresat Secretarului 
General al Școlilor Europene o plângere formală împotriva administrației Școlilor Europene, 
considerând că directoarea școlii nu avea dreptul să permită unei persoane externe să studieze 
comportamentul copilului ei în clasă. Secretarul General i-a confirmat petiționarei că 
articolul 18 din Regulamentul general al Școlilor Europene 1 îi permite directorului să 
autorizeze persoane din afara școlii (în acest caz un psiholog) să fie prezent și să studieze 
clasele cu acordul profesorilor vizați. Secretarul General a concluzionat că „nu poate 
identifica o nerespectare a drepturilor copilului”.

Având în vedere diferitele schimburi de e-mailuri, scrisori între petiționară și școală, scrisori 
între petiționară și Secretarul General și explicațiile detaliate furnizate de directorul școlii 
primare, se pare că școala a aplicat corect normele existente în sistemul Școlilor Europene și 
că măsurile luate atât de profesori, cât și de conducere au fost în interesul copilului. Acest 
lucru este confirmat și de progresul înregistrat de elev. A petrecut anul școlar 2009-2010 într-
o clasă mică formată din șapte elevi și nu mai are nevoie de sprijin pentru învățare. Prin 
urmare, acuzația de încălcare a drepturilor educaționale este nefondată. 

Directoarea școlii primare a confirmat, la rândul său, faptul că raportul psihologului a fost 
tratat cu cea mai mare confidențialitate și nu a fost niciodată adus la cunoștința profesorilor. 
Drepturile la protecția datelor cu caracter personal au fost respectate.

Petiționara menționează că directoarea școlii a refuzat să se întâlnească cu mediatorul 
luxemburghez pentru drepturile copilului. În conformitate cu directoarea școlii primare, 
aceasta s-a întâlnit cu mediatorul luxemburghez pentru drepturile copilului la biroul său la 
14 ianuarie 2010. În consecință, acuzația petiționarei în această privință nu este corectă.

Concluzii

Petiția conține acuzații împotriva școlii primare care nici nu sunt fondate, nici susținute de 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (ref. document 2007-D-4010-en-6).



CM\870254RO.doc 3/3 PE450.814v02-00

RO

dovezi. Având în vedere informațiile primite, Comisia consideră că conducerea școlii, 
profesorii și Secretariatul General al Școlilor Europene au urmat normele existente și au ținut 
cont de interesele pedagogice ale copilului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011 (REV)

În urma Comunicării Comisiei din octombrie 2010, petiționarii au prezentat o serie de 
observații și au furnizat documente suplimentare cu privire la acest caz. Aceștia pretind la 
momentul actual că atât Consiliul Superior al Școlilor Europene, cât și Comisia Europeană au 
susținut în mod necorespunzător acțiunile directoarei adjuncte.

Comisia a verificat dacă această problemă a fost soluționată în mod corespunzător de către 
toate părțile implicate și dacă au fost respectate normele interne specifice, aplicabile în aceste 
școli. În cadrul concluziei inițiale a Comisiei, aceasta a confirmat că conducerea școlii, 
profesorii și Secretariatul General al Școlilor Europene au urmat normele existente și au ținut 
cont de interesele pedagogice ale copilului.

Aceste argumente au fost, de asemenea, exprimate de către directorul Departamentului de 
politică socială și sănătate din cadrul Direcției Generale Resurse Umane și Securitate a 
Comisiei în scrisoarea acestuia adresată petiționarei din 5 noiembrie 2010, în care acesta a 
afirmat următoarele: „…având în vedere situația descrisă de dumneavoastră și documentația 
și explicațiile furnizate de directoarea adjunctă pentru ciclurile preșcolar și primar din 
cadrul Școlii Europene din Luxemburg „Mamer 2” și de Biroul Secretariatului General al 
Școlilor Europene, desprind concluzia că școala a aplicat normele existente în sistemul 
Școlilor Europene și că acțiunile profesorilor și ale conducerii s-au dovedit a fi în interesul 
copilului.” 

Noile documente prezentate de petiționari nu furnizează niciun element nou care să conducă 
la o concluzie diferită față de cea furnizată în răspunsul anterior al Comisiei. În plus, 
documentul nr. 40 confirmă faptul că directoarea școlii a transmis președintelui Comisiei 
pentru protecția datelor din Luxemburg‚ o scrisoare în care descrie procedura școlară, iar 
documentul nr. 41 confirmă faptul că conducerea școlii a distrus raportul psihologic conform 
solicitării petiționarilor.

Concluzii

Normele specifice din sistemul Școlilor Europene au fost respectate, raportul psihologic 
contestat de părinți a fost distrus de școală în ianuarie 2010, conform documentelor furnizate 
de petiționari, normele școlii au fost descrise Comisiei pentru protecția datelor din 
Luxemburg, iar interesele pedagogice ale copilului sunt luate în considerare, dat fiind faptul 
că acesta face parte dintr-o clasă cu un număr redus de elevi și beneficiază de sprijin special 
pentru învățare.


