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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1097/2010, imressqa minn Otto Gassner, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-problemi ta’ studenti bl-A’ Level tal-Ingliż minħabba l-
iskadenza tal-universitajiet Ġermaniżi għar-reġistrazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Iben il-petizzjonant ġab l-A’ Levels u jixtieq jidħol f’università Ġermaniża. L-iskadenza għar-
reġistrazzjoni hija l-15 ta’ Lulju iżda r-riżultati tal-A’ Level tal-Ingliż ma jiġux ippubblikati 
qabel Awwissu. Dan ifisser li iben il-petizzjonant u studenti oħra Ġermaniżi effettivament se 
jkollhom jistennew sena qabel ma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom. Il-petizzjonant 
iqis li din is-sitwazzjoni tmur kontra l-prinċipji tal-UE dwar il-libertà tal-moviment u d-dritt 
għall-edukazzjoni u għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew, fid-dawl tan-numru li dejjem 
qed jiżdied ta’ żgħażagħ li jmorru l-iskola u jistudjaw fi Stati Membri oħra, biex jieħu s-
sitwazzjoni f’idejh u jiżgura li l-pubblikazzjoni tar-riżultati li wieħed jeħtieġ biex ikun jista’ 
jidħol l-università u l-iskadenzi tal-università għar-reġistrazzjonijiet jiġu aġġustati fil-livell 
Ewropew jew li jittieħdu miżuri oħra ta’ armonizzazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-problema mqajma mill-petizzjonant hija kawża tal-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi, 
kwistjoni li taqa’ taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri u mhux taħt dik tal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea (l-Artikolu 165(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea).
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Madankollu, il-Kummissjoni tosserva li l-eżerċitar ta’ din ir-responsabilità m’għandux imur 
kontra l-objettivi tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, u b’mod iktar preċiż, kontra 
l-mobilità tal-istudenti u tal-għalliema, mobilità li l-azzjoni msemmija tal-Unjoni hija mitluba 
tinkoraġġixxi permezz ta’ dan l-istess Artikolu tat-Trattat (165(2), it-tieni inċiż).

Ċertament, il-mezzi li għandha l-Kummissjoni biex tikkonvinċi lill-Istati Membri biex ma 
japplikawx miżuri li jirriskjaw li jaħlu ħafna ħin lill-istudenti waqt ir-reġistrazzjoni ta’ 
studenti li ġejjin minn Stati Membri oħra mhumiex dispożizzjonijiet vinkolanti tal-liġi tal-
Unjoni, li jippermettulha, pereżempju, tiftaħ proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 258 TFUE.

Konklużjoni

Ladarba f’dan l-istadju l-problema hija iktar ta’ natura politika milli legali, probabbilment 
ikun aħjar jekk din il-problema speċifika tiġi rrappurtata mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew direttament lir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri kkonċernati.


