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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A.V.M., spanyol állampolgár által benyújtott 1498/2009. számú petíció a 
Németországban található müncheni Európai Iskoláról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a müncheni Európai Iskola a 2009–2010-es tanévben 
megtagadta kislánya felvételét. Azt állítja, hogy a spanyol szekcióba járó, III. kategóriába 
tartozó diákokat hátrányos megkülönböztetést éri, mivel a felvételnél alkalmazott kritériumok 
nem azonosak az iskola más nyelvi szekcióiban alkalmazott feltételekkel. Kéri, hogy az 
összes nyelvi szekcióban azonos ismérvek alapján döntsenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

Az iskola elutasította a petíció benyújtóinak azon kérését, hogy gyermeküket a müncheni 
Európai Iskola spanyol szekciójának első ciklusába felvegyék. A petíció benyújtói tiltakoznak 
az említett elutasítás ellen, azt állítva, hogy ez a spanyol szekció III. kategóriába sorolt 
diákjainak megkülönböztetését jelenti. A petíció benyújtói az Európai Iskola 
panaszbizottságánál fellebbeztek, amely arra a következtetésre jutott, hogy panaszuk nem 
fogadható el.

Az Igazgatótanács által megállapított szabályok a következők: 
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 A III. kategóriában említett gyermekeket az iskola igazgatója veszi fel, az Európai Iskolák 
általános szabályainak 8. cikkében szereplő rendelkezésekkel összhangban. 

 Az igazgató e döntésének meghozatalakor köteles meggyőződni arról, hogy minden 
osztályban elegendő szabad hely marad annak biztosításához, hogy az I.1 és II.2 kategóriába 
sorolt gyermekeket az év során az osztály megosztása nélkül elegendő számban felvehessék. 

 A III. kategóriába tartozó gyermekeket nem lehet felvenni olyan osztályba, amelyekben már 
a tanév kezdetén 25-nél több diák van.

A müncheni Európai Iskolába történő felvétel feltételei szerepelnek az iskola weboldalán –
www.esmunich.de –, és az alábbiakat tartalmazzák: 

 Az I. kategóriába sorolt gyermekek növekvő száma, valamint az iskolában folyó építési 
munkálatok okozta korlátozások (pillanatnyilag átmeneti épületek) miatt a III. kategóriába 
sorolt gyermekek felvételének lehetőségei rendkívül szűkösek.

Ezenfelül a középiskolai szinten nincs spanyol szekció, ami azt jelenti, hogy a gyermekeket egy 
másik, főként a német szekcióba kell átirányítani, az iskola pedig emiatt az osztályok megosztására 
kényszerül, ami komoly hatással van a költségvetésre. Ugyanez vonatkozik a görög szekcióra is. 

Az elmúlt két évben az iskola nagyon kevés III. kategóriába sorolt diákot fogadott, nemcsak a 
spanyol szekcióban, hanem a többi nyelvi szekcióban is, a felvételeket a már felvett diákok 
testvéreire korlátozva.  

Ez a helyzet nem egyedi Münchenben és a többi, szintén túlzsúfoltsággal szembesülő Európai 
Iskolában, amelyek hasonló vagy még korlátozóbb intézkedéseket tettek a III. kategóriába sorolt 
diákok felvételét illetően – például Brüsszelben és Luxemburgban.

Az iskola igazgatója helyesen alkalmazta a diákok Európai Iskolákba történő felvételére vonatkozó 
szabályokat.

                                               
1 I. kategória: az uniós intézmények vagy más uniós testületek munkatársainak gyermekei. 
2 II. kategória: a személyzetük gyermekeinek az Európai Iskolába történő felvételéért díjat fizető társaság vagy szervezet között kötött 

szerződés alkalmazási körébe tartozó gyermekek.


