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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1097/2010, του Otto Gassner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει το αγγλικό πρόγραμμα 
σπουδών «A- Levels» λόγω της προθεσμίας εγγραφών στα γερμανικά 
πανεπιστήμια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο γιος του αναφέροντος παρακολούθησε το πρόγραμμα σπουδών «A-Levels» και επιθυμεί να 
εγγραφεί σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Η προθεσμία εγγραφών λήγει στις 15 Ιουλίου, αλλά τα 
αποτελέσματα του προγράμματος «A-Levels» δεν ανακοινώνονται πριν από τον Αύγουστο.
Αυτό σημαίνει ότι ο γιος του αναφέροντος και άλλοι γερμανοί σπουδαστές πρέπει ουσιαστικά 
να περιμένουν ακόμα ένα έτος για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η 
κατάσταση αυτή αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ περί της ελεύθερης κυκλοφορίας και ότι 
παραβιάζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Δεδομένου δε του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού 
των νέων που φοιτούν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε άλλα κράτη μέλη, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος αυτού και να διασφαλίσει 
ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή σε ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι προθεσμίες εγγραφών στα πανεπιστήμια θα εναρμονιστούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ότι θα ληφθούν άλλα μέτρα εναρμόνισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.
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Το πρόβλημα που επικαλείται ο αναφέρων αφορά την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 165, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η Επιτροπή σημειώνει, ωστόσο, ότι η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν θα πρέπει να 
έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της δράσης της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, 
και ειδικότερα με την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, δράση που η Ένωση πρέπει 
να ευνοεί δυνάμει του ίδιου άρθρου της Συνθήκης (άρθρο 165, παράγραφος 2, δεύτερη 
περίπτωση).

Ασφαλώς, τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προκειμένου να πείσει τα κράτη 
μέλη να μην εφαρμόζουν μέτρα που προκαλούν κίνδυνο απώλειας μεγάλων χρονικών 
περιόδων για τους φοιτητές όσον αφορά την υποδοχή φοιτητών από άλλα κράτη μέλη δεν 
συνιστούν αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, οι οποίες θα της επέτρεπαν, 
παραδείγματος χάρη, να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ.

Συμπέρασμα

Το πρόβλημα σε αυτό το στάδιο είναι περισσότερο πολιτικό παρά νομικό, και είναι πιθανώς 
προτιμότερο η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιστήσει απευθείας 
την προσοχή των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα.


