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Suġġett:    Petizzjoni Nru 0477/2007, mressqa minn Catherina Groeneveld, ta’           
nazzjonalità Irlandiża, dwar il-projbizzjoni ta’ tagħlim privat mid-dar, fil-
Ġermanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, flimkien mar-raġel tagħha, li huwa mill-Afrika t’Isfel, u t-tfal tagħha, hija 
residenti b’mod provviżorju fil-Ġermanja. Tippreferi, għal raġunijiet edukattivi u familjari, li 
teduka lit-tfal tagħha mid-dar, ħaġa li l-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutawlha. Hija tisħaq li l-
Ġermanja hija l-uniku Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li ma jawtorizzax tagħlim privat mid-
dar. Hija ssostni li dan imur kontra l-ispirtu u l-ittra tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 
1612/68 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità. Għaldaqstant, il-
petizzjonanta qiegħda titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jistħarreġ dwar din il-kwistjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni, 
skont l-Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Frar 2008.

Il-petizzjonanta, ċittadina Irlandiża, hija residenti fil-Ġermanja flimkien mar-raġel, li huwa 
mill-Afrika t’Isfel, u t-tfal tagħha. Minflok li tiġi obbligata li tibgħat lit-tfal tagħha, għal 
tagħlim skolastiku obbligatorju, fi skola pubblika jew privata rikonoxxuta mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi (f’dan il-każ dawk ta’ Niedersachsen), hija tippreferi tedukahom mid-dar, 
possibiltà li l-awtoritajiet Ġermaniżi ma jirrikonoxxux bħala waħda konformi ma’ l-
istruzzjonijiet nazzjonali legali, minkejja l-fatt li skont il-petizzjonanta din hija  rikonoxxuta 
mhux biss fil-pajjiż ta’ oriġini tagħha (l-Irlanda) iżda wkoll fl-Istati Membri l-oħra kollha.

Il-petizzjonanta ppreżentat bosta argumenti, fosthom b’mod partikolari: 
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 Tibdil frekwenti tar-residenza tal-familja, minħabba fil-professjoni ta’ żewġha 
(inġinier fis-settur aerospazjali). 

 Kontinwità fit-tagħlim tat-tfal, li jridu jgħaddu minn eżami fl-Irlanda fl-aħħar tal-
istudji sekondarji tagħhom, eżami li ma jkunx daqshekk faċli li wieħed jgħaddi minnu 
jekk il-kontinwità tal-istudji tagħhom tkun interrotta minħabba fl-inklużjoni tagħhom 
fis-sistema edukattiva Ġermaniża. 

 L-alternattiva l-oħra, jiġifieri l-inklużjoni tat-tfal fi skola internazzjonali fil-Ġermanja, 
il-familja rrifjutatha, għal raġunijiet finanzjarji kif ukoll soċjali, jiġifieri sabiex 
ikollhom il-possibiltà ta’ iżjed kuntatt mas-soċjetà lokali, ħaġa li skont il-
petizzjonanta, skola internazzjonali ma tippermettihiex; għalhekk, skont il-
petizzjonanta jibqa’ biss soluzzjoni waħda li wieħed jista’ jaħseb, dik tat-tagħlim 
privat mid-dar.

 Raġunijiet rilevanti għall-mobiltà tal-istudenti u għal-libertà tal-moviment tal-
ħaddiema, li jista’ jfisser ukoll il-possibiltà tal-integrazzjoni tal-familja tagħhom fil-
pajjiż ospitanti, b’mod li tkun l-iżjed xieraq għalihom.

 Raġunijiet rilevanti għad-diversità lingwistika u kulturali, fejn din id-diversità tkun 
iżjed imħeġġa, skont il-petizzjonanta, minn tagħlim privat mid-dar, milli minn tagħlim 
mogħti fl-iskejjel Ġermaniżi.

 Raġunijiet li jirreferixxu għal rapport tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-
bniedem rigward l-edukazzjoni, li jista’ iħeġġeġ lill-Ġermanja sabiex din tkun iżjed 
miftuħa għal tagħlim mill-bogħod u għal tagħlim mid-dar.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta tehmeż mal-petizzjoni tagħha kopji tal-korrispondenza tagħha 
ma’ l-awtoritajiet Ġermaniżi, kif ukoll lista ta’ dokumenti dwar l-approċċ pluralistiku tat-
tagħlim skolastiku f’bosta pajjiżi fid-dinja, u tiddikjara li l-petizzjoni tagħha għandha l-
appoġġ ta’ żewġ membri tal-Parlament Ewropew: Kathy Sinnott, MEP għaz-zona elettorali 
“Ireland South”, tal-Grupp Parlamentari Ewropew għall-Indipendenza/Demokrazija; Hiltrud 
Breyer, MEP Ġermaniż, tal-Grupp Parlamentari Ewropew tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa 
Ewropea.

Pożizzjoni tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tinnota li m’hemmx dispożizzjonijiet li jorbtu, fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jobbligaw lil Stat Membru sabiex jissostitwixxi t-tagħlim skolastiku obbligatorju 
b’tagħlim privat mid-dar. Fil-fatt, min-naħa l-waħda din il-kwistjoni tirriżulta mill-
organizzazzjoni tas-sistema edukattiva, u min-naħa l-oħra mill-kontenut tat-tagħlim, oqsma li 
għalihom il-Komunità, skont l-Artikolu 1491 tat-Trattat, ma tista’ tagħmel xejn iżjed ħlief li 
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L-Artikolu 149 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea:
1. Il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġġixxi
l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-
azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta għal kollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għal dak li
hu l-kontenut ta' tagħlim u l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni kif ukoll id-diversità kulturali
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tappoġġa u tissupplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri iżda, min-naħa l-oħra, għandha 
tirrispetta għal kollox ir-responsabiltà tagħhom.

B’kunsiderazzjoni ta’ dak li ntqal, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li huwa xieraq li wieħed 
jiddiskuti l-validità ġenerali ta’ kull argument li nġieb mill-petizzjonanta; pereżempju: 

 L-argument fejn wieħed ikun jaf jekk l-iżvilupp tar-relazzjonijiet soċjali u l-
integrazzjoni fil-ħajja soċjali lokali humiex iżjed ivvantaġġjati permezz tat-tagħlim 
mid-dar jew pjuttost mit-tagħlim skolastiku ġenerali, li jinkludi l-iskejjel 
internazzjonali;

 L-argument fejn wieħed ikun jaf liema huma l-kondizzjonijiet u l-metodi differenti li 
kull Stat Membru jipprevedi għat-tagħlim mid-dar, minflok għat-tagħlim skolastiku 
ġenerali. Fil-fatt, jista’ jirriżulta li dan it-tagħlim mid-dar jibqa’ każ ta’ eċċezzjoni. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

L-elementi addizzjonali li żdiedu mal-każ huma l-ewwel nett rendikont tal-preżentazzjoni li 
saret matul is-seduta tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-17 ta’ Lulju 2008 u t-tieni nett 
informazzjoni provduta mill-petizzjonanta li tindika każ ġdid ta’ talba għal tagħlim privat 
mid-dar fil-Ġermanja, li ġiet irrifjutata wkoll.

Il-preżentazzjoni tas-17 ta’ Lulju 2008 quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, mill-
petizzjonanta, appoġġjata mis-Sinjura Kathy Sinnott, MPE, qajmet dibattitu qawwi. Il-
projbizzjoni tat-tagħlim privat mid-dar fil-Ġermanja kien meqjus minn ċerti deputati bħala 
miżura mhux ġustifikata fir-rigward ta’ student membru ta’ familja li m’għandhiex mezzi 
oħra biex tiżgura edukazzjoni kontinwa u koerenti lill-uliedha li jinsabu l-Ġermanja fuq bażi 
temporanja biss. Fil-fatt liġi li tmur lura għas-sena 1938 ixxekkel it-tagħlim privat mid-dar. L-
eżempju ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ta’ pajjiżi oħra fid-dinja 
(pereżempju l-Istati Uniti) kienu msemmija.

Il-petizzjonanta tesiġi l-ugwaljanza tat-trattament bejn, it-tfal Ġermaniżi li joqogħdu barra 

                                                                                                                                                  
u lingwistika tagħhom.
2. L-azzjoni Komunitarja għandha tkun immirata lejn:
— l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni, partikolarment permezz tat-tagħlim u t-
tixrid tal-lingwi tal-Istati Membri;
— l-inkoraġġiment tal-mobilità fost l-istudenti u l-għalliema, li jinkludi l-inkoraġġiment biex id-diplomi u l-perijodi ta’ studju jkunu 
rikonoxxuti akkademikament;
— il-promozzjoni ta' koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet edukattivi;
— l-iżvilupp ta' skambji ta' informazzjoni u ta’ esperjenzi dwar kwistjonijiet komuni għas-sistemi ta'
edukazzjoni fl-Istati Membri;
— l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ skambji fost iż-żgħażagħ u skambji ta' organizzaturi soċjo-
edukattivi; 
— l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta' edukazzjoni mill-bogħod. 
3. Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma’
l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-qasam tal-edukazzjoni, partikularment il-Kun-
sill tal-Ewropa. 
4. Sabiex jikkontribwixxi għat-twettiq tal-miri msemmija f'dan l-Artikolu, il-Kunsill għandu jadotta:
— filwaqt li jiddeċiedi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251, u wara li jikkonsulta mal-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali u mal-Kumitat tar-Reġjuni, inċentivi li ma jaqgħux taħt l-
armonizzazzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Istati Membri; 
—filwaqt li jiddeċiedi b'maġġoranza kkwalifikata wara proposta mill-Kummissjoni, xi
rakkomandazzjonijiet.
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mill-pajjiż u li skont il-petizzjonanta jibbenefikaw mill-faċilità tat-tagħlim privat mid-dar u t-
tfal li ġejjin minn Stati Membri oħra u li mhumiex awtorizzati li jiġu edukati mill-ġenituri 
tagħhom fi djarhom (is-sistema tat-tagħlim privat mid-dar).

Madanakollu, il-Kummissjoni ma tistax ħlief tikkonferma l-pożizzjoni espressa fl-ewwel 
avviż tagħha, skont liema m’hemm l-ebda regoli fid-dritt Komunitarju li tobbliga, f’ċerti 
każijiet, lil Stat Membru biex jissostitwixxi t-tagħlim akkademiku obbligatorju b’edukazzjoni 
privata mid-dar. Fil-fatt, min-naħa dan il-suġġett jaqa’ taħt l-organizzazzjoni tas-sistema 
edukattiva, u min-naħa l-oħra taħt il-kontenut tat-tagħlim, oqsma li dwarhom il-Komunità, 
skont l-Artikolu 149 tat-Trattat, tista’ biss tappoġġja u tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati 
Membri filwaqt iżda li tirrispetta kompletament ir-responsabilità tagħhom.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta, fil-preżentazzjoni tagħha tas-17 ta’ Lulju 2008 tikkwota d-
dispożizzjoni tal-Artikolu 149(2)(4) tat-Trattat, li tgħid li l-azzjoni tal-Komunità timmira li 
tiżviluppa l-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ esperjenzi dwar il-kwistjonijiet komuni fis-
sistemi edukattivi tal-Istati Membri. Għaldaqstant hija tħeġġeġ lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni biex jaġixxu f’konformità mar-responsabilità tagħhom stess skont din id-
dispożizzjoni u għaldaqstant, biex iħeġġu lill-Ġermanja tidħol fi djalogu mal-organiżmi, iċ-
ċittadini u l-personalitajiet li jfittxu alternattivi edukattivi u biex janalizzaw l-esperjenzi tal-
pajjiżi kollha tal-Ewropa f’dan ir-rigward.

Il-Kummissjoni tavża lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-fatt li fil-qasam tal-edukazzjoni 
ġie żviluppat djalogu politiku mal-Istati Membri u li dawn tal-aħħar għandhom iċ-ċans  jużaw 
il-qafas disponibbli għall-iskambju tal-prattiki tajbin u għad-dibattitu dwar suġġetti li tajjeb 
jiġu trattati. Dan isir fuq il-bażi ta’ objettivi u punti ta’ referenza miftiehma u f’oqsma 
stabbiliti flimkien mal-Istati Membri.


