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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo sūnus laikė anglų kalbos A lygio baigiamąjį abitūros egzaminą ir 
pageidauja stoti į vieną iš Vokietijos universitetų. Registracijos Vokietijos aukštosiose 
mokyklose termino pabaiga – liepos 15 d., o anglų kalbos A lygio baigiamojo abitūros 
egzamino rezultatai skelbiami ne anksčiau kaip rugpjūčio mėn. Tai reiškia, kad peticijos 
pateikėjo sūnus ir kiti Vokietijos moksleiviai turės laukti metus, kad galėtų toliau tęsti 
mokslus. Peticijos pateikėjas mano, kad ši padėtis prieštarauja ES principams dėl laisvo 
asmenų judėjimo ir teisės į mokslą. Todėl jis ragina Europos Parlamentą, atsižvelgiant į tai, 
kad nuolat vis daugiau jaunimo lanko mokyklas ir studijuoja kitose valstybėse narėse, 
išnagrinėti šį klausimą, kad būtų užtikrinta, kad stoti į aukštąsias mokyklas reikalingų 
egzaminų rezultatų paskelbimo ir registracijos universitetuose terminai būtų koreguojami 
Europos lygmeniu arba kad būtų imtasi kitų suderinimo priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Peticijos pateikėjo nurodyta problema iškilo dėl švietimo sistemų organizavimo, kuris yra 
valstybių narių, o ne Europos Sąjungos institucijų kompetencija (pagal Sutarties dėl Europos 
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Sąjungos veikimo 165 straipsnio 1 dalį).

Tačiau Komisija pažymi, kad šis organizavimas neturėtų prieštarauti Europos Sąjungos 
tikslams švietimo srityje, būtent studentų ir dėstytojų judumui, kurį pagal tą patį straipsnį 
(165 straipsnio 2 dalies antra įtrauka) Europos Sąjunga turėtų skatinti.

Žinoma, Komisijos priemonės, skirtos įtikinti valstybes nares netaikyti taisyklių, dėl kurių 
studentams iš kitų valstybių narių grėstų praleisti didelius laikotarpius iki priėmimo, nėra 
privalomos Europos Sąjungos nuostatos, kurias pažeidus ES galėtų, pavyzdžiui, pradėti 
pažeidimo tyrimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.

Išvada

Taigi, kadangi problema yra veikiau politinė, nei teisinė, galbūt reikėtų, kad apie šią specifinę 
problemą Europos Parlamento Peticijų komitetas praneštų susijusių valstybių narių 
nuolatinėms atstovybėms.“


