
CM\862720PL.doc PE462.672v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

29.3.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1097/2010, którą złożył Otto Gassner (Niemcy) w sprawie problemów 
uczniów zdających egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie 
„A” w kontekście terminu przyjmowania na niemieckie uczelnie wyższe

1. Streszczenie petycji

Syn składającego petycję zdawał egzamin na poziomie „A” i pragnie wstąpić na niemiecką 
uczelnię wyższą. Termin przyjęć to 15 lipca, jednak wyniki egzaminu z języka angielskiego 
na poziomie „A” podawane są dopiero w sierpniu. Oznacza to, że syn składającego petycję 
i inni niemieccy studenci muszą w efekcie odczekać rok, aby móc kontynuować naukę. 
Składający petycję uważa, że taki stan rzeczy jest sprzeczny z unijnymi zasadami 
dotyczącymi swobody przemieszczania się i prawa do nauki i dlatego, w świetle stale 
rosnącej liczby młodych ludzi, którzy idą do szkoły i studiują w innych państwach 
członkowskich, wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą i zapewnienia 
dostosowania na szczeblu europejskim terminów podawania wyników egzaminów wstępnych 
na uczelnie wyższe oraz terminów przyjęć na uczelnie wyższe lub podjęcia innych środków 
harmonizujących.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Problem zgłoszony przez składającego petycję dotyczy sposobu organizacji systemów 
edukacyjnych, a kwestia ta wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich, a nie 
instytucji Unii Europejskiej (art. 165 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
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Komisja zauważa jednak, że wykonywanie wspomnianych uprawnień nie powinno być 
sprzeczne z celami działań podejmowanych przez Unię w dziedzinie edukacji, a zwłaszcza z 
mobilnością studentów i nauczycieli, której to dziedzinie – na mocy tego samego artykułu 
Traktatu (art. 165 ust. 2 tiret drugie) – wspomniane działania Unii mają sprzyjać.

Faktem jest, że środki, którymi dysponuje Komisja w zakresie przekonania państw 
członkowskich do odstąpienia od stosowania wobec studentów pochodzących z innych 
państw członkowskich rozwiązań, które narażają ich na ryzyko straty wielu miesięcy, nie 
mają charakteru przepisów wiążących prawa Unii, które pozwoliłyby Komisji na przykład 
wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 258 TFUE.

Wniosek

Ze względu na to, że na obecnym etapie sprawa ma bardziej charakter polityczny niż prawny, 
wydaje się, że dobrym posunięciem byłoby zasygnalizowanie tego konkretnego problemu 
przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego bezpośrednio zainteresowanym stałym 
przedstawicielstwom państw członkowskich.


