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Tárgy: Otto Gassner német állampolgár által benyújtott 1097/2010. számú petíció a 
brit emelt szintű érettségi vizsgával (A-levels) rendelkező diákoknak a német 
egyetem jelentkezési határidőiből adódó problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának fia brit emelt szintű érettségi vizsgát tett le (A-levels), és német 
egyetemre szeretne beiratkozni. A jelentkezési határidő július 15-én jár le, de az angol vizsgák 
eredményeit csak augusztusban teszik közzé. Ez azt jelenti, hogy a petíció benyújtója fiának 
és a többi érintett német diáknak egy évet kell várniuk, mielőtt megkezdhetnék felsőfokú 
tanulmányaikat. A petíció benyújtójának véleménye szerint ez a helyzet ellentmond az 
Európai Unió szabad mozgásra és az oktatáshoz való jogra vonatkozó elveinek, és ezért 
tekintettel azoknak a fiataloknak egyre növekvő számára, akik egy másik tagállamban végzik 
tanulmányaikat, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a kérdést, és tegye meg 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a középfokú tanulmányokat lezáró vizsgák 
eredményeinek közzétételét és az egyetemi jelentkezési határidőket európai szinten hangolják 
össze, vagy hozzanak más harmonizációs intézkedéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.
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A petíció benyújtója által említett probléma az oktatási rendszerek megszervezésével 
kapcsolatos, ami a tagállamok, és nem az uniós intézmények hatáskörébe tartozik (az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkének (1) bekezdése).

A Bizottság megjegyzi ugyanakkor, hogy e hatáskör gyakorlása nem állhat ellentétben az 
Unió oktatás terén folytatott tevékenységének célkitűzéseivel, különösen a diákok és az 
oktatók mobilitásával. Ez utóbbit az Unió említett tevékenysége ugyanis – a Szerződés 
ugyanezen cikke (165. cikk (2) bekezdésének második albekezdése) értelmében – elő kívánja 
mozdítani.

Kétségtelen, hogy a Bizottság rendelkezésére álló azon eszközök, amelyek segítségével 
meggyőzheti a tagállamokat arról, hogy a más tagállamokból érkező diákok fogadása során ne 
alkalmazzanak a diákok számára fontos időszakok elvesztéséhez vezető intézkedéseket, nem 
tartoznak az uniós jog kötelező erejű rendelkezései közé, ami alapján például az EUMSZ 258. 
cikke szerinti jogsértési eljárás lenne indítható.

Következtetés

Mivel a probléma e szakaszban inkább politikai, mint jogi jellegű, valószínűleg helyesebb, ha 
az Európai Parlament Petíciós Bizottsága közvetlenül jelzi e különleges problémát az érintett 
tagállamok állandó képviselőinek.


