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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1097/2010, adresată de Otto Gassner, de cetăţenie germană, 
privind problemele cu studenţii de la examenul de engleză (nivelul A) din 
cauza termenului de înscriere la universităţile germane

1. Rezumatul petiţiei

Fiul petiţionarului a trecut un examen de engleză pentru studenţi (nivelul A) şi doreşte să se 
înscrie la o universitate germană. Termenul de înscriere a fost stabilit la 15 iulie, însă 
rezultatele examenului de engleză nu sunt făcute publice decât în luna august. Aceasta 
înseamnă că fiul petiţionarului şi alţi studenţi germani trebuie pur şi simplu să aştepte un an 
până când pot începe facultatea. Petiţionarul consideră că această situaţie încalcă principiile 
Uniunii Europene privind libera circulaţie şi dreptul la educaţie. Având în vedere numărul tot 
mai mare de tineri care merg la şcoală şi studiază într-un alt stat membru, el solicită 
Parlamentului European să intervină în această situaţie şi să asigure că termenul de publicare 
a rezultatelor la examenele elevilor şi termenul de înscriere la universitate sunt uniformizate 
pe plan european, precum şi să asigure adoptarea altor măsuri de armonizare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Problema relatată de către petiţionar reprezintă o problemă de organizare a sistemelor de 
educaţie, chestiune care intră în sfera de responsabilitate a statelor membre, nu a instituţiilor 
Uniunii Europene (articolul 165 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
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Europene).

Comisia constată totuşi că exercitarea acestei responsabilităţi nu ar trebui să intre în conflict 
cu obiectivele acţiunilor Uniunii în domeniul educaţiei şi, îndeosebi, cu mobilitatea 
studenţilor şi a cadrelor didactice, pe care aceste acţiuni ale Uniunii o promovează, conform 
prevederilor aceluiaşi articol din tratat (articolul 165 al doilea paragraf a doua liniuţă).

Bineînţeles, mijloacele de care dispune Comisia pentru a determina statele membre să nu 
pună în aplicare măsuri în urma cărora studenţii ar risca să piardă perioade de timp 
semnificative înainte de a putea fi acceptaţi pentru studii într-un alt stat membru nu se 
încadrează în categoria dispoziţiilor restrictive ale dreptului Uniunii, care să îi permită 
acesteia, de exemplu, să instituie proceduri privind încălcarea articolului 258 din TFUE.

Concluzie

Dat fiind faptul că la momentul actual această problemă este mai degrabă de natură politică 
decât de natură juridică, se recomandă ca Comisia pentru petiţii a Parlamentului European să 
o semnaleze direct reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre implicate.


