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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0063/2011, którą złożyła Hanspeter Daragan (Niemcy) w imieniu 
Dagmar, Tilmana, Moritza i Thomasa Neubronnerów, w sprawie edukacji w 
domu w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję działa w imieniu dwóch obywateli niemieckich, którzy chcą kształcić 
swoje dzieci w domu. Ponieważ nie jest to dozwolone w Niemczech, ojciec przeniósł się z 
dziećmi do Francji, gdzie istnieje taka możliwość. Matka pozostała w Niemczech, gdzie 
prowadzi działalność gospodarczą. Ze względów finansowych, gospodarczych i społecznych, 
rodzice ponownie rozważają jednak zamieszkanie razem, jako rodzina, w Niemczech, w 
wyniku czego byliby zobowiązani do posyłania dzieci do szkoły, zgodnie z prawem 
niemieckim. Składająca petycję twierdzi, że niemieckie przepisy o obowiązku szkolnym 
uniemożliwiają ojcu i dzieciom powrót do Niemiec, co stanowi ograniczenie swobody 
przepływu pracowników i swobody przedsiębiorczości w Unii. W związku z tym domaga się 
ona udzielenia informacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W przedmiotowej petycji ponownie poruszona zostaje kwestia edukacji domowej 
(„homeschooling”), już omawiana w petycjach 477/2007 i 744/2007. Komisja odsyła więc do 
komunikatów, dotyczących wyżej wymienionych petycji, które skierowała do Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego.
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Nowe okoliczności, które powstały w odniesieniu do przedmiotowej petycji, streścić można 
następująco:

(a) Okoliczność faktyczna: składający petycję, po odmowie wyrażenia zgody przez 
władze niemieckie na edukację jego dziecka w domu (zamiast posłania go do szkoły), jako 
państwo kształcenia swojego dziecka wybrał Francję – kraj, w którym edukacja domowa jest 
dozwolona – i przeprowadził się tam wraz z nim. Problem pojawił się ponownie, gdy ze 
względów finansowych, rodzinnych i innych składający petycję powziął zamiar powrotu wraz 
z dzieckiem do Niemiec. W kraju tym nie zezwala się jednak na edukację domową, z 
wyłączeniem rzadkich przypadków, i nakłada się obowiązek posyłania dzieci do szkoły.

(b) Okoliczność prawna: argument, którego używa składający petycję w odniesieniu do 
swobody przemieszczania się osób. Twierdzi on, że chcąc powrócić z kraju, w którym jego 
dziecko pobierało naukę w domu (Francja), a nie mając już możliwości domowego 
kształcenia tego dziecka w kraju powrotu (Niemcy), doświadcza w swoim przypadku 
naruszenia przez władze niemieckie swobody przemieszczania się osób.

Komisja jest zdania, że wymienione okoliczności nie skłaniają jej do ponownego rozpatrzenia 
zajętego stanowiska, zgodnie z którym nie istnieje przepis prawa Unii, na mocy którego 
można zobowiązać w określonych przypadkach państwo członkowskie do zastąpienia 
obowiązkowej edukacji szkolnej nauką pobieraną prywatnie w domu. W rzeczywistości 
kwestia ta dotyczy z jednej strony organizacji systemu edukacyjnego, a z drugiej strony –
treści nauczania, czyli dziedzin, co do których Unia Europejska, na mocy art. 165 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (który zastąpił jednakowy w tym kontekście art. 149 
Traktatu WE), może jedynie wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich, jednak w 
pełni szanując przy tym ich odpowiedzialność.

Komisja informuje ponadto Komisję Petycji, że w kwestii edukacji nawiązany został dialog 
polityczny z państwami członkowskimi, na podstawie art. 165 tiret czwarte TFUE, oraz że 
państwa członkowskie mają możliwość skorzystania z proponowanych ram w celu wymiany 
dobrych praktyk i dyskutowania na tematy uznane przez nie za stosowne do omówienia. 
Odbywa się to na podstawie celów i poziomów odniesienia uzgodnionych wspólnie i dla 
dziedzin określonych w porozumieniu z państwami członkowskimi.


