
CM\903707MT.doc PE489.721v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

30.5.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0063/2011, imressqa minn Hanspeter Daragan, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Dagmar, Tilman, Moritz u Thomas Neubronner, dwar l-
edukazzjoni mid-dar fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jaġixxi f’isem żewġ ċittadini Ġermaniżi li jixtiequ jedukaw lil uliedhom 
mid-dar. Minħabba li l-edukazzjoni mid-dar hija pprojbita fil-Ġermanja, il-missier mar jgħix 
flimkien ma’ uliedu fi Franza, fejn l-edukazzjoni mid-dar hija awtorizzata. L-omm baqgħet 
fil-Ġermanja, fejn hija għandha intrapriża. Madankollu, minħabba raġunijiet finanzjarji, 
ekonomiċi u soċjali, il-ġenituri għal darba oħra qed jikkontemplaw li jgħixu flimkien bħala 
familja fil-Ġermanja, u b’riżultat ta’ dan ikunu mitluba jibagħtu lil uliedhom l-iskola 
f’konformità mal-liġi Ġermaniża. Il-petizzjonant jargumenta li l-leġiżlazzjoni dwar l-iskola 
obbligatorja tal-Ġermanja qed timpedixxi lill-missier u lil uliedu milli jirritornaw il-Ġermanja, 
ħaġa li tikkostitwixxi restrizzjoni tal-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u tal-libertà tal-
istabbiliment fl-Unjoni. Għaldaqstant, huwa jitlob spjegazzjoni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Din il-petizzjoni tippreżenta mill-ġdid il-kwistjoni tal-edukazzjoni mid-dar 
("homeschooling"), li kienet ġiet indirizzata fil-fajls 477/2007 u 744/2007. Għalhekk, il-
Kummissjoni tirreferi għall-komunikazzjonijiet li hija indirizzat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-fajls imsemmija hawn fuq.
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L-elementi ġodda li jippreżenta dan il-fajl jistgħu jitqassru kif ġej:

(a)   Element fattwali, jiġifieri li l-petizzjonant, wara r-rifjut mill-awtoritajiet Ġermaniżi li 
japprovaw l-edukazzjoni mid-dar għal uliedu (minflok ma jibgħathom fi skola), għażel li 
jeduka lil uliedu fi Franza – pajjiż fejn l-edukazzjoni mid-dar hija awtorizzata, u huwa vjaġġa 
hemmhekk flimkien ma’ uliedu. Il-problema reġgħet qamet wara dan meta - għal raġunijiet 
finanzjarji, familjari u oħrajn – il-petizzjonant iddeċieda li jerġa’ lura fil-Ġermanja ma’ 
uliedu. Fil-fatt, dan il-pajjiż tal-aħħar jawtorizza l-edukazzjoni fid-dar biss f’eċċezzjonijiet 
rari, u huwa jimponi li t-tfal jintbagħtu l-iskola.

(b)  Element ġuridiku, jiġifieri l-argument li l-petizzjonant joħroġ mil-libertà tal-moviment 
tal-persuni. Huwa jistenna li, minħabba li jixtieq jirritorna minn pajjiż fejn uliedu kienu 
jirċievu edukazzjoni mid-dar (Franza) u minħabba li ma għadx għandu din il-possibilità fil-
pajjiż li sejjer lura fih (il-Ġermanja), huwa qed jaffaċċja problema ta' ksur tal-libertà tal-
moviment tal-persuni fil-konfront tiegħu min-naħa tal-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-elementi li jippreċedu m’għandhomx iwassluha biex 
tikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha fejn m’hemm l-ebda liġi tal-Unjoni li tista’ 
tobbliga, f’ċerti każijiet, lil Stat Membru biex jissostitwixxi l-edukazzjoni fi skola obbligatorja 
b’edukazzjoni privata fid-dar. Fl-fatt, din il-kwistjoni tiddependi, min-naħa, mill-
organizzazzjoni tas-sistema tal-edukazzjoni, u min-naħa l-oħra, mill-kontenut tal-edukazzjoni, 
oqsma li għalihom, l-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea – li f’dan ir-rigward huwa identiku għall-Artikolu 149 tat-Trattat KE li 
huwa jissostitwixxi – tista’ biss tappoġġja u twettaq l-azzjoni tal-Istati Membri imma, min-
naħa l-oħra, hija għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabilità tagħhom.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-fatt li fil-
qasam tal-edukazzjoni ġie żviluppat djalogu politiku mal-Istati Membri, abbażi tar-raba’ 
subparagrafu tal-Artikolu 165 TFUE, u li dawn għandhom il-possibilità li jużaw il-qafas 
offrut għall-iskambju tal-prattika tajba u jiddibattu suġġetti li huma jqisu li għandhom 
jittrattaw. Dan qed isir abbażi ta’ għanijiet u ta’ punti ta’ riferiment miftiehma b’mod komuni 
u fl-oqsma definiti bi qbil mal-Istati Membri.


