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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1097/2010, внесена от Otto Gassner, с германско гражданство, 
относно проблеми с ученици с английски зрелостен изпит (A-levels) 
поради крайния срок за записване в германските университети

1. Резюме на петицията

Синът на вносителя на петицията е положил английски зрелостен изпит (A-levels) и 
желае да се запише в германски университет. Крайният срок за записване е 15 юли, но 
резултатите от английските A-levels се обявяват чак през август. Това означава, че 
синът на вносителя на петицията и другите германски студенти трябва да изчакат една 
година, преди да могат да започнат своето висше образование. Вносителят на 
петицията счита, че това обстоятелство е в противоречие с принципите на ЕС за 
свободно движение и правото на образование, и поради това той призовава 
Европейския парламент, в контекста на постоянно растящия брой млади хора, които 
отиват да учат в друга държава-членка, да се заеме с този въпрос и да гарантира, че 
обявяването на резултатите от зрелостните изпити и крайните срокове за записване в 
университетите ще бъде коригирано на европейско равнище или че ще бъдат взети 
други хармонизиращи мерки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Представеният от вносителя на петицията проблем е свързан с организацията на 
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образователните системи, област, която попада под отговорността на държавите-
членки, а не на институциите на Европейския съюз (член 165, параграф 1 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз).

Въпреки това Комисията посочва, че упражняването на тази отговорност не следва да 
влиза в конфликт с целите на действията на Съюза в областта на образованието и по-
точно с мобилността на студентите и преподавателите, която тези действия трябва да 
насърчават, съгласно същия член от Договора (член 165, параграф 2, второ тире).

Разбира се, средствата, с които разполага Комисията, за да убеди държавите-членки да 
не прилагат мерки, от които има риск студентите да изгубят големи периоди от време 
при приемането на студенти от други държави-членки, не са от порядъка на
задължителни разпоредби на правото на Съюза, които биха ѝ позволили например да
започне процедура за нарушение съгласно член 258 от ДФЕС.

Заключение

Тъй като на този етап проблемът има по-скоро политически, отколкото правен 
характер, може би е по-добре комисията по петиции на Европейския парламент да 
уведоми пряко за този специфичен проблем постоянните представителства на 
съответните държави-членки.


