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Suġġett: Petizzjoni 1032/2010, imressqa minn Manuel Altemir Mergelina, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar id-diskriminazzjoni kontra studenti mill-Iskejjel 
Ewropej fir-rigward tal-ammissjoni għall-universitajiet Spanjoli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar id-diskriminazzjoni kontra studenti mill-Iskejjel Ewropej 
fir-rigward tal-ammissjoni għall-universitajiet Spanjoli, li tirriżulta mill-kalkolu tal-marka 
medja meħtieġa biex studji u kwalifiki barranin jiġu aċċettati bħala ekwivalenti għall-
“bachillerato” Spanjol (iċ-ċertifikat tat-tluq mill-iskola). Il-metodu ta’ kalkolu effettivament 
iwaqqa’ r-riżultati miksuba mill-istudenti kkonċernati, biex b’hekk l-għażla tagħhom għall-
istudji u l-universitajiet fi Spanja tonqos. Il-petizzjonant jindika li l-marka medja miksuba 
minn studenti f’pajjiżi oħra tista’ ma tinbidilx, u dan jirriżulta f’każ ċar ta’ diskriminazzjoni 
kontra l-istudenti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant qed jikkuntesta r-regolament tal-Ministeru Spanjol 
tal-Edukazzjoni dwar il-validazzjoni ta’ studji u marki barranin għall-għanijiet ta’ ammissjoni 
għall-universitajiet nazzjonali u l-impatt negattiv tiegħu fuq l-istudenti minn Skejjel Ewropej.
Billi l-Ministeru huwa involut b’mod sinifikanti fl-organizzazzjoni tat-Taqsimiet Spanjoli ta’ 
dawn l-Iskejjel, kif ukoll fil-formulazzjoni tal-kurrikulu tagħhom u l-evalwazzjoni tal-
istudenti, il-petizzjonant jallega li l-fatt li hemm bżonn marka ogħla biex wieħed jgħaddi u 
għall-ammissjoni għall-università, fir-rigward ta’ diplomi miksuba fl-Iskejjel Ewropej, 
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jikkostitwixxi trattament diskriminatorju li jikser il-prinċipji fundamentali tal-moviment 
liberu tal-ħaddiema u l-libertà tas-servizzi.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Istati Membri huma responsabbli b’mod uniku għall-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom, inklużi r-regolamenti li jirregolaw l-
ammissjoni għall-universitajiet nazzjonali. L-istabbiliment ta’ regoli li jivvalidaw l-istudji u l-
marki miksuba barra mill-pajjiż għall-għanijiet ta’ ammissjoni għall-università huwa wkoll 
kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali. Madankollu, dawn ir-regoli m’għandhomx 
jiddiskriminaw, mingħajr bżonn, kontra studenti li jkollhom diploma barranija, u anqas 
m’għandhom jiżvantaġġjaw ċerti studenti sempliċiment minħabba li jkunu eżerċitaw il-libertà 
tagħhom li jiċċaqilqu sabiex ikomplu l-istudji tagħhom fi Stat Membru ieħor.

Kif ġie sostnut ukoll fir-risposti għall-Mistoqsija bil-Miktub E-000478/11, il-Kummissjoni 
rċiviet rapport mis-Segretarjat Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej li jirrikonoxxi d-diffikultajiet li 
jaffrontaw uħud mill-istudenti Spanjoli, li jkollhom diploma mill-Iskejjel Ewropej, fir-rigward 
tal-ammissjoni għall-universitajiet Spanjoli. Ir-rapport iqis li l-kawżi ewlenin tad-diffikultajiet 
li ssemmew qabel huma t-tabelli tal-konverżjoni tal-marki implimentati mill-Ministru Spanjol 
għall-Edukazzjoni, kif ukoll id-differenzi bejn il-kurrikulu segwit fl-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni nazzjonali u dak segwit fl-iskejjel Ewropej.

L-awtoritajiet Spanjoli ma jikkondividux il-konklużjonijiet tar-rapport fir-rigward tad-
diffikultajiet li jaffrontaw tali studenti, iżda jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li hemm bżonn aktar 
informazzjoni dwar dan is-suġġett. F’dan ir-rigward, bħalissa l-Ministeru Spanjol tal-
Edukazzjoni qed jipprepara rapport dwar is-sitwazzjoni tal-istudenti, li għandhom diploma 
mill-iskejjel Ewropej, fir-rigward tal-ammissjoni għall-universitajiet Spanjoli.

Fir-rigward tal-pożizzjoni tal-iskejjel Ewropej dwar din il-kwistjoni, bħalissa l-grupp ta’ 
ħidma “Baccalaureat européen” qed iqis jekk ikunx xieraq li tinbidel is-sistema tal-marki 
attwali tal-iskejjel Ewropej u li tiġi adottata sistema simili għas-sistema tal-ECTS definita 
mill-Kummissjoni Ewropea sabiex tiġi pprovduta valuta komuni u sabiex jiġi ffaċilitat it-
trasferiment tal-istudenti u l-marki tagħhom madwar l-Unjoni Ewropea.

Fid-dawl taċ-ċirkostanzi li ġew deskritti hawn fuq, jeħtieġ li l-Kummissjoni jkollha aktar 
informazzjoni dwar il-kawżi sottostanti tad-diffikultajiet li qed jaffrontaw uħud mill-istudenti 
tal-iskejjel Ewropew fir-rigward tal-ammissjoni għall-universitajiet Spanjoli. F’dan ir-
rigward, ir-rapport li attwalment qed jiġi ppreparat mill-awtoritajiet Spanjoli għandu jipprovdi 
informazzjoni essenzjali. Wara li jiġi analizzat ir-rapport, il-Kummissjoni se tkompli tevalwa 
l-kawżi tad-diffikultajiet li qed jaffrontaw l-istudenti tal-Iskola Ewropea u se tinforma lill-
Kumitat kif suppost.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-16 ta' Marzu 2012.

Wara eżami bir-reqqa tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ħadet 
deċiżjoni fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta' effetti diskriminatorji fuq l-istudenti mill-Iskejjel 
Ewopej minħabba r-regolament tal-Ministeru tal-Edukazzjoni Spanjol dwar il-validazzjoni 
tal-istudji u l-marki barranin għall-finijiet ta' ammissjoni għall-universitajiet nazzjonali.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-kwistjoni ewlenija tal-petizzjonant tirrigwarda l-formoli ta' 
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konverżjonijiet attwali użati mill-awtoritajiet Spanjoli fil-validazzjoni tal-istudji u l-marki 
barranin u li dawn jiddiskriminaw kontra l-istudenti mill-Iskejjel Ewropej. Dan hu relatat mal-
fatt li l-marka biex wieħed jgħaddi għal kors fl-Iskola Ewropea hi 6 minflok il-5 mitluba mis-
sistema Spanjola, filwaqt li kemm l-iskejjel Spanjoli u Ewropej jimpjegaw skala linjari unika 
minn żero sa għaxra bħala sistema ta' gradazzjoni. Il-petizzjonant jiddikjara li l-marka biex 
wieħed jgħaddi għal livell ogħla hi indikatur ta' kwalità, u l-istudenti tal-iskola Ewropea ma 
għandhomx jiġu ppenalizzati għal dan.
Il-Kummissjoni għandha l-ewwel tinnota li ma hemm l-ebda obbligu skont il-liġi tal-UE biex 
l-Istati Membri jikkunsidraw l-istandards ta' kwalità ta' sistemi edukattivi oħrajn għal skopijiet 
ta' proċess ta' għażla għal ammissjoni għal edukazzjoni nazzjonali ogħla, meta titqies id-
diskrezzjoni li jgawdu fi kwistjonijiet bħal dawn skont l-Artikolu 165 tat-TFUE. Aktar 
speċifikament, ma hemm l-ebda obbligu skont il-liġi tal-UE għall-Istati Membri biex jagħżlu 
valutazzjoni komparattiva ta' marki abbażi ta' standards ta' kwalità tas-sistemi edukattivi 
partikolari (biex b'hekk jiġi kkalkulat il-valur assolut tal-marka). Huma jistgħu minflok 
jagħżlu li jikkunsidraw biss il-valur relattiv tal-marka, jiġifieri l-pożizzjoni fi ħdan l-iskala ta' 
gradazzjoni nazzjonali, bħal ma hu l-każ fis-sistema Spanjola għal ammissjoni għal 
edukazzjoni ogħla.

L-użu ta' dan il-metodu hu l-ewwel pass fil-valutazzjoni tal-pożizzjoni tal-marka li trid tiġi 
kkonvertita fi ħdan l-iskala ta' gradazzjoni użata fis-sistema edukattiva partikolari (skont id-
differenza bejn il-marka u, rispettivament, l-inqas marka possibbli biex wieħed jgħaddi u l-
marka massima) u li din imbgħad tinqaleb fi skala ta' gradazzjoni ta' referenza.  Fil-każ 
attwali, l-iskala ta' gradazzjoni ta' referenza magħżula mil-leġislatur Spanjol hi minn żero sa 
ħamsa, minħabba ż-żieda ta' element kostanti (ta' valur ta' ħamsa) li hu miżjud minħabba l-
konverżjoni taż-żewġ formoli. 

F'dan ir-rigward id-dikjarazzjoni tal-petizzjonant li l-istudenti tal-Iskola Ewropea jeħtieġu 
livell ogħla timplika kritika tal-metodu ta' konverżjoni magħżul mil-leġislatur Spanjol peress 
li dan ma jirriflettix l-isforzi akbar meħtieġa mill-istudenti tal-iskejjel Ewropej. Biex nieħdu 
eżempju prattiku, marka finali ta' 7 wara konverżjoni, hi għaldaqstant aktar diffiċli li tinkiseb 
mill-istudenti tal-iskejjel Ewropej milli mill-istudenti fis-sistema edukattiva Spanjola, peress 
li dawk tal-ewwel ikunu jeħtieġu jiżguraw marka interna ta' 7.6 filwaqt li dawn tal-aħħar 
għandhom biss marka ta' 7.

Madankollu, kif dikjarat aktar kmieni, il-metodu ta' konverżjoni in kwistjoni jikkunsidra biss 
il-valur relattiv tal-marka li teħtieġ konverżjoni u ma jippruvax iwettaq valutazzjoni 
komparattiva tal-marki. Il-Kummissjoni għalhekk tikkunsidra li ma hemm l-ebda ksur viżibbli 
tal-liġi tal-UE fir-rigward tal-użu tal-formoli ta' konverżjoni in kwistjoni.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fir-rigward tat-trattament mhux adegwat mill-
awtoritajiet Spanjoli fir-rigward tal-iskejjel Ewropej bħala sistema ta' edukazzjoni barranija, 
minkejja l-involviment tal-awtoritajiet Spanjoli fil-funzjonament u l-organizzazzjoni tal-
Iskejjel Ewropej, il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li l-Istati Membri ma għandhom l-ebda 
obbligu li jitrattaw l-iskejjel Ewropej bħala parti mis-sistema edukattiva nazzjonali, 
b'kunsiderazzjoni tad-diskrezzjoni li jgawdu fi kwistjonijiet bħal dawn kont l-Artikolu 165 
TFUE. Barra minn hekk ma hemm l-ebda dispożizzjoni fil-Konvenzjoni li tiddefinixxi l-
Istatut tal-Iskejjel Ewropej li tissuġġerixxi mod ieħor, speċjalment peress li l-Artikolu 5 tal-
Konvenzjoni jistipula biss r-rikonoxximent fit-territorju tal-Istati Membri għas-snin ta' studju 
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mwettqa b'suċċess fl-Iskejjel Ewropej u diplomi u ċertifikati miksuba fihom, bi qbil ma' 
tabella ta' ekwivalenza.

Madanakollu, il-Bord ta' Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej, l-entità għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-kooperazzjoni intergovernattiva tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej, komposta mir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni, stabbilixxa grupp ta' ħidma dwar ir-
riforma tal-Baċellerat li, fost l-oħrajn, għandu jiddiskuti r-reviżjoni tas-sistema ta' gradazzjoni 
attwali, b'għarfien sħiħ tad-diffikultajiet li jiffaċċjaw dawk li għandhom il-Baċellerat f'xi Stati 
Membri meta jiġu biex japplikaw għal Università, bħal ma hu l-każ fi Spanja.


