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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1498/2009, внесена от A.V.M., с испанско гражданство, относно 
Европейското училище в Мюнхен, Германия.

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу отказа на Европейското училище в 
Мюнхен да приеме малката й дъщеря за учебната 2009–2010 година. Тя твърди, че това 
е дискриминация срещу учениците от категория ІІІ от испанската езикова секция, тъй 
като критериите за подбор са различни от тези за другите езикови секции в училището. 
Тя призовава за прилагането на едни и същи критерии за всички езикови секции.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Искането на вносителите на петицията да запишат детето си в началния курс на 
испанската секция в Европейското училище в Мюнхен е било отхвърлено от 
училището. Вносителите възразяват срещу този отказ, като твърдят, че това е 
дискриминация срещу учениците от категория ІІІ от испанската езикова секция. 
Вносителите на петицията са подали жалба пред комисията по жалби на Европейското 
училище, която е заключила, че жалбата е недопустима.

Определените от съвета на управителите правила са както следва:

 Децата от категория III се приемат от директора на училището в съответствие с 
разпоредбите на член 8 от Общите правила на европейските училища. 
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 При вземането на своите решения директорът трябва да гарантира, че има достатъчно 
свободни места във всеки клас, за да могат достатъчен брой деца от категории I1 и II2

да бъдат приети по време на учебната година без това да доведе до разделянето на 
съответния клас. 

 Учениците от категория III не могат да бъдат приемани в класове, които вече 
надвишават 25 ученика в началото на учебната година.

Условията за прием в Европейското училище в Мюнхен са посочени на страницата на 
училището в Интернет – www.esmunich.de и в тях се упоменава, че: 

 Поради нарасналия брой деца от категория I и ограниченията, породени от 
строителните дейности, които се извършват в училището в момента (понастоящем 
временни помещения), възможностите за прием в категория III са изключително 
ограничени.

Освен това, за средното ниво на образование няма испанска секция, което означава, че децата 
трябва да бъдат пренасочвани към друга секция, основно германската, което принуждава 
училището да разделя класове и оказва съществено въздействие върху бюджета. Същото се 
отнася и за гръцката секция.

През последните две години училището е приело много малко ученици от категория III не 
само в испанската, но и в другите езикови секции, като приемът е ограничен до братята и 
сестрите на вече приетите ученици.

Това положение не е уникално за Мюнхен, нито за другите европейски училища, например в 
Брюксел и Люксембург, които също са изправени пред подобен проблем и са предприели 
подобни или дори по-рестриктивни мерки по отношение на приема на ученици от категория 
III.

Директорът на училището е приложил правилно правилата за прием на ученици в 
европейските училища.

                                               
1 Категория I: деца на служители от институциите или други органи на ЕС.
2 Категория II: деца, които попадат в обхвата на договор между компания или организация, заплащаща таксата за обучение на 

децата на нейните служители в европейските училища.


