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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0063/2011, adresată de Hanspeter Daragan, de cetățenie germană, în 
numele lui Dagmar, Tilman, Moritz și Thomas Neubronner, privind școlarizarea 
la domiciliu în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reprezintă doi cetățeni germani care doresc să le asigure copiilor lor școlarizare la 
domiciliu. Întrucât acest lucru este interzis în Germania, tatăl a plecat cu copiii în Franța, unde 
există posibilitatea învățământului la domiciliu. Mama a rămas în Germania, unde are o firmă. 
Cu toate acestea, părinții doresc ca, din considerente financiare, economice și sociale, să 
locuiască din nou ca familie în Germania, lucru care ar presupune că le-ar reveni din nou 
obligația de școlarizare în cadrul instituțiilor de învățământ obligatoriu. Petiționarul consideră 
că obligația de școlarizare în cadrul instituțiilor de învățământ obligatoriu din Germania face 
imposibilă întoarcerea în Germania a tatălui și a copiilor și astfel încalcă dreptul la liberă 
circulație a lucrătorilor și libertatea de ședere pe teritoriul Uniunii Europene. Petiționarul 
solicită o explicație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Prezenta petiție ridică din nou chestiunea școlarizării la domiciliu („homeschooling”), 
abordată în dosarele 477/2007 și 744/2007. Prin urmare, Comisia face referire la comunicările 
adresate Comisiei pentru petiții din cadrul Parlamentului European cu privire la dosarele 
menționate mai sus.
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Elementele noi aduse de prezentul dosar pot fi rezumate după cum urmează:

(a)   un element de fapt, și anume că, după refuzul autorităților germane de a aproba 
școlarizarea copilului său la domiciliu (în loc să îl trimită la o școală), petiționarul a ales
Franța ca loc de educare a copilului său – țară în care școlarizarea la domiciliu este autorizată, 
și s-a mutat acolo personal cu copilul său. Problema a survenit din nou atunci când – din 
motive financiare, familiale sau de altă natură – petiționarul a dorit să revină în Germania, 
împreună cu copilul său. Într-adevăr, Germania nu autorizează școlarizarea la domiciliu decât 
cu rare excepții, și impune trimiterea copiilor la școală;

(b)  un element juridic, și anume argumentul care derivă din libertatea de circulație a 
persoanelor, invocat de petiționar. Acesta pretinde faptul că, dorind să revină din țara în care 
copilul său era instruit la domiciliu (Franța) și nemaiavând această posibilitate în țara în care 
se întoarce (Germania), s-a confruntat, în ceea ce îl privește, cu problema încălcării, de către 
autoritățile germane, a libertății de circulație a persoanelor.

Comisia consideră că elementele de mai sus nu trebuie să o determine să își reconsidere 
poziția potrivit căreia nu există nicio normă în dreptul Uniunii care ar putea obliga, în anumite 
cazuri, un stat membru să înlocuiască școlarizarea obligatorie cu instruirea privată la 
domiciliu. Într-adevăr, această situație ține, pe de o parte, de organizarea sistemului educativ 
și, pe de altă parte, de conținutul învățământului, domenii în care, în temeiul articolului 165 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – identic în această privință cu 
articolul 149 din Tratatul CE pe care l-a înlocuit – Uniunea Europeană nu poate decât să 
sprijine și să completeze acțiunile statelor membre, respectând, în schimb, pe deplin, 
responsabilitatea acestora.

În cele din urmă, Comisia informează Comisia pentru petiții cu privire la faptul că, în materie 
de educație, a fost desfășurat un dialog politic cu statele membre pe baza articolului 165 
alineatul (4) din TFUE, și că acestea pot utiliza cadrul oferit pentru a realiza schimburi de 
bune practici și a dezbate subiectele pe care le consideră oportune. Acest lucru se realizează 
pe baza obiectivelor și a reperelor convenite de comun acord și în domeniile stabilite în 
cooperare cu statele membre.


