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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1097/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Otto Gassner, par Apvienotās Karalistes vidusskolu absolventiem (A-levels) 
radītajām problēmām saistībā ar reģistrēšanās termiņu Vācijas universitātēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja dēls ir nokārtojis Apvienotās Karalistes vidusskolas līmeņa 
pārbaudījumus (A-levels) un vēlas iestāties Vācijas universitātē. Reģistrēšanās termiņš ir 
noteikts 15. jūlijā, taču Apvienotās Karalistes vidusskolas rezultāti tiek izdoti tikai augustā. 
Tas nozīmē, ka gan lūgumraksta iesniedzēja dēlam, gan arī citiem Vācijas studentiem faktiski 
gadu jāgaida, lai uzsāktu mācības augstākās izglītības iestādē. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šāda situācija ir pretrunā Eiropas Savienības principiem par personu brīvu 
pārvietošanos un tiesībām uz izglītību. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu, ņemot vērā 
aizvien pieaugošo jauniešu skaitu, kuri mācās citu dalībvalstu skolās un augstskolās, izskatīt 
šo jautājumu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai vidusskolas rezultātu izdošana un 
reģistrēšanās augstākās izglītības iestādēs tiktu regulēta Eiropas līmenī un lai tiktu veikti citi 
saskaņošanas pasākumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Lūgumraksta iesniedzēja minētā problēma ir saistīta ar izglītības sistēmu organizāciju —
jomu, kas ir dalībvalstu un nevis Eiropas Savienības iestāžu atbildībā (Līguma par Eiropas 
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Savienības darbību 165. panta 1. punkts).

Komisija tomēr norāda, ka šīs atbildības īstenošana nedrīkst būt pretrunā Eiropas Savienības 
rīcības mērķiem izglītības jomā un konkrētāk — studentu un mācībspēku mobilitātei, un šis 
pats Līguma pants (165. panta 2. punkta otrais ievilkums) nosaka, ka jāveicina iepriekšminētā 
ES rīcība.

Protams, Komisijas līdzekļi, lai pārliecinātu dalībvalstis, uzņemot studentus no citām 
dalībvalstīm, nepiemērot pasākumus, kas studentiem rada risku zaudēt ievērojamus laika 
periodus, nav saistoši Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumi, kas ļautu, piemēram, uzsākt 
pārkāpuma procedūras saskaņā ar LESD 258. pantu.

Secinājums

Tā kā problēma šajā posmā ir vairāk politiska nekā juridiska, Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteja, iespējams, varētu par šo konkrēto problēmu tieši informēt attiecīgo 
dalībvalstu pastāvīgās pārstāvniecības.


