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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja dviem Vokietijos piliečiams, norintiems savo vaikus mokyti 
namuose. Atsižvelgiant į tai, kad mokymas namuose Vokietijoje draudžiamas, tėvas su 
vaikais persikraustė į Prancūziją, kur mokyti vaikus namuose leidžiama. Motina liko 
Vokietijoje, nes čia turi įmonę. Tačiau dėl finansinių, ekonominių ir socialinių priežasčių 
tėvai nori grįžti į Vokietiją ir gyventi kaip šeima, bet tai reiškia, kad jų vaikai privalės lankyti 
mokyklą. Peticijos pateikėjas mano, kad dėl Vokietijoje galiojančios prievolės lankyti 
mokyklą tėvas su vaikais negali grįžti į Vokietiją, o tai reiškia, kad dėl šios tvarkos kyla 
kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui ir teisei gyventi bet kurioje ES šalyje. Peticijos 
pateikėjas prašo paaiškinti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Šia peticija vėl grįžtama prie mokymo namuose (angl. homeschooling) klausimo, kuris 
nagrinėtas peticijose Nr. 477/2007 ir Nr. 744/2007. Todėl Komisija nurodo pranešimus, 
kuriuos ji pateikė Europos Parlamento Peticijų komitetui dėl šių dviejų peticijų.

Nauja šioje peticijoje pateikiama informacija gali būti apibendrinama taip:
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a)   Faktinė aplinkybė – t. y. faktas, kad peticijos pateikėjas, Vokietijos institucijoms 
nesutikus, kad jo vaikas būtų mokomas namuose (o ne mokykloje), nusprendė savo vaikui 
išsilavinimą suteikti Prancūzijoje, kur mokymas namuose nėra draudžiamas, ir persikraustė į 
šią šalį su savo vaiku. Kadangi dėl finansinių, šeiminių ir kitų priežasčių peticijos pateikėjas 
su savo vaiku ketina grįžti gyventi į Vokietiją, ši problema vėl iškilo. Iš tiesų pastarojoje 
šalyje mokymas namuose draudžiamas, išskyrus retas išimtis, ir vaikai privalo lankyti 
mokyklą.

b)  Teisinė aplinkybė, t. y. argumentas, kad peticijos pateikėjas siekia naudotis asmenų 
judėjimo laisve. Jis teigia, kad, norėdamas grįžti iš šalies, kur jo vaikas buvo mokomas 
namuose (Prancūzija), ir neturėdamas tokios mokymo galimybės šalyje, į kurią nori sugrįžti 
(Vokietija), jis susiduria su asmenų judėjimo laisvės pažeidimu, kurį jo atžvilgiu vykdo 
Vokietijos institucijos.

Komisija mano, kad, atsižvelgiant į išdėstytą informaciją, ji neturi persvarstyti savo pozicijos, 
pagal kurią ji teigia, kad Europos Sąjungos teisėje nėra taisyklės, pagal kurią tam tikrais 
atvejais valstybė narė būtų priversta pakeisti privalomą mokymą mokykloje į privatų mokymą 
namuose. Iš tiesų šis klausimas yra susijęs, viena vertus, su švietimo sistemos organizavimu, 
kita vertus, su mokymo turiniu, o tai yra sritys, dėl kurių Europos Sąjunga pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnį, kuris visiškai sutampa su jo keičiamu EB sutarties 
149 straipsniu, negali remti ar papildyti valstybių narių veiksmų, priešingai, turi visiškai 
gerbti jų atsakomybę.

Galiausiai Komisija informuoja Peticijų komitetą, kad pagal SESV 165 straipsnio 
ketvirtą pastraipą pradėtas politinis dialogas su valstybėmis narėmis švietimo klausimais, ir 
kad valstybės narės gali pasinaudoti pasiūlyta galimybe keistis gerąja patirtimi ir aptarti, jų 
nuomone, tinkamas temas. Tai paremta bendrai sutartais tikslais ir kriterijais bendrai su 
valstybėmis narėmis sutartose srityse.“


