
CM\811008DA.doc PE440.097v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1498/2009 af A.V.M., spansk statsborger, om Europaskolen i 
München i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod, at Europaskolen i München ikke vil optage hendes datter for 
studieåret 2009-2010. Hun hævder, at dette udgør forskelsbehandling af kategori III-elever i 
den spanske sektion, da udvælgelseskriterierne ikke er de samme for de andre sprogsektioner i 
skolen. Hun anmoder om, at der anvendes de samme kriterier i alle sprogsektioner.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andragernes anmodning om at få deres barn indskrevet på grundskoledelen af den spanske 
afdeling af Europaskolen i München er blevet afvist af skolen. Andragerne anfægter dette 
afslag, idet de gør gældende, at det udgør en forskelsbehandling af elever i kategori III i den 
spanske afdeling. Andragerne har appelleret til klagenævnet for Europaskolerne, som 
konkluderede, at klagen ikke opfylder betingelserne for behandling. 

Reglerne fastlagt af Det Øverste Råd er som følger: 

 Børn i kategori III godkendes af skolens direktør i henhold til bestemmelserne i artikel 8 i 
Europaskolernes generelle bestemmelser. 
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 Når direktøren træffer sin beslutning, skal han sørge for, at der i alle klasser holdes pladser 
nok frie til, at der kan indskrives et antal børn fra kategori I1 og II2 i løbet af året, uden at 
dette medfører, at en klasse bliver delt. 

 Elever i kategori III kan ikke optages i klasser, hvor der allerede er mere end 25 elever ved 
begyndelsen af skoleåret. 

Vilkårene for optagelse på Europaskolen i München fremgår af skolens hjemmeside 
www.esmunich.de og angiver følgende: 

 Som følge af et stigende antal børn i kategori I og de begrænsninger, der følger af det 
igangværende byggearbejde på skolen (i øjeblikket benyttes midlertidige bygninger), er 
mulighederne for optagelse af børn i kategori III yderst begrænsede. 

Hertil kommer, at der ikke er nogen spansk afdeling på overbygningen, hvilket betyder, at børnene 
skal flyttes til en anden afdeling, primært den tyske afdeling, hvilket tvinger skolen til at dele klasser 
med stor betydning for budgettet. Det samme gælder den græske afdeling.. 

I de seneste to år har skolen accepteret meget få elever i kategori III, ikke kun i den spanske 
afdeling, men også i de andre sprogafdelinger, idet den kun har optaget søskende til elever, der 
allerede er optaget på skolen.  

Denne situation er ikke enestående for München, og andre Europaskoler, f.eks. i Bruxelles eller 
Luxembourg, der også har problemer med overbelægning, har truffet lignende eller sågar mere 
restriktive foranstaltninger vedrørende optagelsen af elever i kategori III.

Skolens direktør har gennemført reglerne for optagelse af elever på Europaskolerne korrekt."

                                               
1 Kategori I: børn af ansatte ved EU-institutioner eller andre EU-organer.
2 Kategori II: børn, som er dækket af en aftale mellem en virksomhed eller en organisation, der betaler for optagelsen af deres medarbejderes 
børn på Europaskolerne.


