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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-007022/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Radka Maxová (Renew), Alexis Georgoulis (The Left), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), 
Kateřina Konečná (The Left), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), 
Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), 
Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), Tanja Fajon 
(S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Jarosław Duda (PPE), Samira 
Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Eva Kaili 
(S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), 
Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia 
Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE)

Subiect: Școlile europene

În 2015, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități s-a declarat îngrijorat de faptul că 
școlile europene nu fac ajustările necesare astfel încât copiii cu dizabilități să poată beneficia de o 
educație favorabilă incluziunii și că acest lucru nu este coerent cu clauza privind neexcluderea1. Și 
Ombudsmanul UE a semnalat această problemă la 26 ianuarie 20162.

Într-un raport comun al Forumului european al persoanelor cu handicap și al organizației „Human 
Rights Watch”3, s-a remarcat că instituțiile UE le oferă angajaților lor cofinanțare pentru a-și înscrie 
copiii cu dizabilități în școli private. În cazul Comisiei, această cofinanțare a fost majorată de la 80 % 
la 100 %, în loc să se investească în integrarea copiilor cu dizabilități în școlile europene.

1. Care este actuala strategie adoptată de sistemul școlilor europene pentru educația copiilor cu 
dizabilități și care este temeiul acesteia?

2. Ce buget anual cheltuie Comisia pentru a susține învățarea copiilor cu dizabilități în sistemul 
școlilor europene în raport cu bugetul anual alocat taxelor plătite pentru copiii cu dizabilități care 
nu au fost admiși în școlile europene sau au trebuit să le părăsească pentru a studia în școli 
private?

1 Punctele 84 și 85, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f
CO%2f1&Lang=en

2 https://www.ombudsman.europa.eu/ro/case/en/48406
3 https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system


