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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

27.5.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0328/2013, внесена от Дейвид Райлинг, с британско 
гражданство, относно достъпа до малтийските държавни училища

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се пита защо децата на граждани на ЕС, които са в училищна 
възраст, не могат да бъдат записвани в държавните училища в Малта. Властите искат 
най-напред децата да представят електронна карта за пребиваване, с каквато те още не 
разполагат. Той призовава за намесата на ЕП.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, поучен на 27 ма 2014 г.

Вносителят на петицията твърди, че от немалтийските граждани на ЕС, пребиваващи в 
Малта, които желаят да запишат децата си в местните училища, се изисква да 
представят електронна карта за пребиваване при подписването на окончателните 
формуляри за регистрация. Тъй като е очевидно, че повечето наскоро пристигнали 
мигранти от ЕС все още не притежават тези нови електронни карти за пребиваване 
заради продължителните вътрешни процедури, той твърди, че тази ситуация 
противоречи на изискванията на законодателството на ЕС.

Комисията отбелязва, че вече е получила няколко жалби по този въпрос и в момента ги 
разследва. Докато извърши оценка на ситуацията, Комисията може да предостави на 
комисията по петиции и на вносителя на петицията следния първоначален анализ.
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Важно е да се подчертае, че държавите членки носят пълна отговорност за 
съдържанието и организацията на своите образователни системи. Въпреки това при 
изпълнението на тези отговорности, компетентните национални органи трябва да 
зачитат съответните принципи на европейското законодателство, а в този случай по-
специално принципите на недискриминация на основание гражданство и принципа на 
свободно движение. В това отношение Комисията отбелязва, че Съдът е постановил, че 
правилото за равното третиране, посочено в член 18 от ДФЕС, забранява не само 
пряката дискриминация на основание гражданство, но също и всички скрити форми на 
дискриминация, които, чрез прилагането на други отличаващи критерии, всъщност 
водят до същия резултат (вж., наред с другото, дело Бресол и др. , С 73/08 [2010] ECR I 
2735, параграф 40). От това следва, че доколкото само от немалтийските граждани на 
ЕС се изисква да притежават електронна карта за пребиваване, и тъй като завършването 
на процедурата по записване на деца в местните училища и колежи очевидно зависи от 
нейното представяне, подобна практика може да бъде разглеждана като непряка 
дискриминация1, освен ако не е обоснована с обективни съображения, независещи от 
гражданството на въпросните лица, и пропорционално на преследваната легитимна цел 
(дело Бресол и др., параграф 41).

Освен това съгласно член 25 от Директива 2004/38/EО2 притежаването на 
удостоверението за регистрация на документ, удостоверяващ постоянно пребиваване, 
на удостоверение, удостоверяващо подаването на молба за карта за пребиваване на 
член на семейството, на карта за пребиваване или на карта за постоянно пребиваване не 
може при никакви обстоятелства да представлява предварително условие за 
упражняване на дадено право или за изпълнението на административна формалност, 
тъй като притежаването на права може да бъде удостоверено посредством всякакви 
други доказателствени средства.

Въпреки това, както бе споменато по-горе, все пак е необходима допълнителна оценка 
на ситуацията. 

Заключение

В момента Комисията разследва тези въпроси и ще информира своевременно 
комисията по петиции за резултата от това разследване.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 28 февруари 2015 г.

                                               
1 Всъщност Съдът последователно постановява, че дадена разпоредба на националното 
законодателство трябва да се разглежда като непряка дискриминация, ако притежава 
вътрешна склонност да засяга граждани на други държави членки повече, отколкото 
местните поданици, и ако съществува последващ риск да постави първите в особено 
неблагоприятно положение (вж. гореспоменатото решение по дело Бресол и др., 
параграф 41).
2 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО (ОВ 2004 L 158, стр.77, поправки ОВ 2004 L 229, стр. 35 и ОВ 2005 L 197, стр. 34).
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Както бе посочено в първоначалния отговор, Комисията е на мнение, че 
предполагаемата практика за записване на деца на граждани на ЕС, които не са 
малтийски граждани, в местните училища и колежи, при условие че бъде представена 
електронна карта за пребиваване, може да бъде разглеждано като непряка 
дискриминация1, освен ако не е обоснована с обективни съображения, независещи от 
гражданството на съответните лица и пропорционални на преследваната легитимна цел 
(Решение по дело Bressol и др., посочено по-горе, точка 41).  В първоначалния си 
отговор Комисията също така припомни, че в съответствие с член 25 от 

Директива 2004/38/ЕО2 упражняването на дадено право или извършването на 
административна формалност не може при никакви обстоятелства да бъде обвързано с 
условието за притежаване на удостоверения за регистрация, на документи, 
удостоверяващи постоянно пребиваване, на удостоверение за подадена молба за карта 
за пребиваване на член на семейството, карта за пребиваване или карта за постоянно 
пребиваване. Всъщност притежаването на права може да бъде доказано чрез всякакъв 
документ.

Поради това Комисията се свърза с малтийските органи, за да получи разяснения и 
допълнителна информация по тези въпроси. Малтийските органи подчертаха, че 
представянето на електронна карта за пребиваване по никакъв начин не е 
предварително условие за регистрирането на учениците в местните училища и че 
напротив, заявителите, т.е. родителят може да представи какъвто и да е документ, 
съдържащ доказателство за пребиваване (включително, например, сметка за комунална 
услуга, съдържаща името и адреса на родителя). Малтийските органи също така 
уведомиха Комисията, че са предприели действия – най-вече чрез информационни 
сесии, за да се гарантира, че училищата и съответните министерства са наясно с 
изискванията на член 25 от Директива 2004/38/ЕО. 

Заключение

В светлината на информацията, предоставена от малтийските органи, Комисията 
отбелязва, че няма доказателства за наличието на дискриминационна административна 
практика, както се твърди от вносителката на петицията, и че следователно не е 
необходимо Комисията да продължава своето разследване по този случай. 

                                               
1 Съдът всъщност последователно постановява, че дадена разпоредба на националното законодателство 
трябва да се разглежда като непряка дискриминация, ако има присъща тенденция да засяга граждани на 
други държави членки повече, отколкото гражданите на съответната държава членка, и ако съществува 
последващ риск да постави първите в особено неблагоприятно положение (вж. гореспоменатото решение 
по дело Bressol и др., параграф 41).
2 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО (ОВ 2004 L 158, стр.77, поправки ОВ 2004 L 229, стр. 35 и ОВ 2005 L 197, стр. 34).


