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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1498/2009, imressqa minn A.V.M, ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar l-
Iskola Ewropea ta’ Munich, il-Ġermanja.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar iċ-ċaħda mill-Iskola Ewropea ta’ Munich għall-ammissjoni ta’ 
bintha ż-żgħira fis-sena akkademika tal-2009-2010. Hija tgħid li s-sitwazzjoni tal-istudenti 
tal-kategorija III tas-sezzjoni Spanjola hija diskriminatorja billi l-kriterji tal-għażla li jintużaw 
mhumiex l-istess bħal dawk li jintużaw għas-sezzjonijiet lingwistiċi l-oħra tal-iskola. Hija 
titlob li jiġu applikati l-istess kriterji fis-sezzjonijiet lingwistiċi kollha. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonanti jitolbu li jirreġistraw it-tifla tagħhom fiċ-ċiklu primarju tas-sezzjoni Spanjola 
fl-Iskola Ewropea fi Munich li ġiet rifjutata mill-iskola. Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għal 
din iċ-ċaħda u jsostnu li dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni fir-rigward tal-istudenti tal-
kategorija III fis-sezzjoni Spanjola. Il-petizzjonanti appellaw għand il-Bord għall-Ilmenti tal-
Iskejjel Ewropej li kkonkluda li l-ilment kien inammissibbli.

Ir-regoli ffissati mill-Bord tal-Governaturi huma dawn li ġejjin: 

 It-tfal imsemmija fil-kategorija III jiġu ammessi mid-Direttur tal-iskola, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tar-Regoli Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej. 

 Meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu, id-Direttur għandu jiżgura li jkun hemm biżżejjed postijiet 
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f’kull klassi biex ikun hemm numru raġonevoli ta’ tfal minn kategoriji I1 u II2 biex jiġu 
ammessi matul is-sena mingħajr il-ħtieġa li tinqasam il-klassi. 

 L-istudenti fil-kategorija III jistgħu ma jiġux ammessi fil-klassijiet li diġà għandhom aktar 
minn 25 student fil-bidu tas-sena skolastika.

It-termini u l-kundizzjonijiet tal-ammissjoni fl-Iskola Ewropea ta’ Munich huma msemmija fil-
websajt tal-iskola – www.esmunich.de u jispeċifikaw: 

 Minħabba n-numru dejjem jiżdied tat-tfal fil-kategorija I u r-restrizzjonijiet ikkawżati mix-
xogħol  ta’ kostruzzjoni li għaddej fl-iskola (bħalissa bini temporanju) l-għadd ta’ 
possibilitajiet għall-kategorija III huwa estremament limitat.

Barra minn hekk, m’hemm l-ebda sezzjoni Spanjola fil-livell sekondarju, jiġifieri t-tfal għandhom 
jerġgħu jiddaħħlu f’sezzjoni oħra, l-aktar f’dik Ġermaniża, ħaġa li tobbliga lill-iskola biex taqsam il-
klassijiet, b’impatt kbir fuq il-baġit. L-istess japplika għas-sezzjoni Griega. 

Għal dawn l-aħħar sentejn, l-iskola aċċettat ftit ħafna studenti mill-kategorija III, mhux biss fis-
sezzjoni Spanjola iżda wkoll fis-sezzjonijiet lingwistiċi l-oħra, biex b’hekk ġew illimitati ir-
reġistrazzjonijiet għall-aħwa tal-istudenti diġà rreġistrati.  

Din is-sitwazzjoni ma tinsabx biss fi Munich, u Skejjel Ewropej oħra li wkoll jiltaqgħu mal-
problema ta’ numru eċċessiv ta’ studenti ħadu miżura simili jew saħansitra aktar restrittiva fir-
rigward tar-reġistrazzjoni ta’ studenti tal-kategorija III, pereżempju fi Brussell u l-Lussemburgu.

Id-Direttur tal-iskola applika b’mod korrett ir-regoli fir-rigward tal-ammissjoni tal-istudenti fl-
iskejjel Ewropej.

                                               
1 Kategorija I: tfal tal-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE jew entitajiet oħra tal-UE. 
2 Kategorija II: tfal koperti b’kuntratt bejn kumpanija jew organizzazzjoni li tħallas miżati għar-reġistrazzjoni tat-tfal tal-persunal tagħhom 

fl-Iskejjel Ewropej.


