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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt a kérdést teszi fel, hogy miért nem iratkozhatnak be az uniós 
állampolgárok iskoláskorú gyermekei a máltai állami iskolákba. A hatóságok mindenekelőtt 
az elektronikus tartózkodási engedélyt kérik, amivel azonban ők még nem rendelkeznek. Az 
Európai Parlament közbenjárását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. május 27.

A petíció benyújtója főleg azt vitatja, hogy azoknak a Máltán tartózkodó nem máltai uniós 
állampolgároknak, akik be kívánják íratni gyermeküket a helyi iskolákba, be kell mutatniuk 
az elektronikus tartózkodási kártyájukat a végleges jelentkezési lap aláírásakor. Mivel a 
frissen érkezett uniós bevándorlók a jelek szerint még nem rendelkeznek ezekkel az új 
elektronikus tartózkodási kártyákkal a hosszadalmas belső eljárások miatt, állítása szerint ez a 
helyzet ellentétben áll az uniós jogi követelményekkel.
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A Bizottság megjegyzi, hogy már több panaszt kapott ebben az ügyben, és jelenleg vizsgálja 
azokat. A helyzet értékelésének befejezéséig a Bizottság az alábbi kezdeti elemzést tudja adni 
a Petíciós Bizottságnak és a petíció benyújtójának.

Fontos hangsúlyozni, hogy teljes mértékben a tagállamok felelnek oktatási rendszereik 
tartalmáért és megszervezéséért. Mindazonáltal e hatáskörük gyakorlása során az illetékes 
nemzeti hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jog vonatkozó alapelveit, 
nevezetesen ebben az esetben az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma és a 
szabad mozgás elvét. Ebben a tekintetben a Bizottság megállapítja, hogy a Bíróság véleménye 
szerint az EUMSZ 18. cikkében meghatározott egyenlő bánásmód elve nem csupán az 
állampolgárságon alapuló, nyílt hátrányos megkülönböztetést, hanem a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi burkolt formáját is tiltja, ezek ugyanis más megkülönböztető
ismérvek alkalmazásával valójában ugyanahhoz az eredményhez vezetnek (lásd többek között 
a C-73/08. sz. Bressol és társai ügyet, EBHT 2010., I-2735. oldal, 40. pont). Ebből az 
következik, hogy amennyiben csak a nem máltai uniós állampolgároknak kell rendelkezniük 
elektronikus tartózkodási engedéllyel és a gyermekek helyi iskolákba és kollégiumokba való 
beíratási eljárásának lezárása látszólag ennek bemutatásához van kötve, ez a gyakorlat 
közvetetten hátrányosan megkülönböztetőnek tekinthető1, kivéve ha azt az érintett személy 
állampolgárságától független objektív megfontolások igazolják, és ha arányos az elérni kívánt 
törvényes céllal (Bressol és társai, 41. pont).  

Továbbá a 2004/38/EK irányelv2 25. cikke szerint igazolás, a huzamos tartózkodást igazoló 
dokumentum, a családtagokra vonatkozó tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtását 
tanúsító igazolás, a tartózkodási vagy huzamos tartózkodási kártya birtoklása semmilyen 
körülmények között nem lehet valamely jog gyakorlásának vagy adminisztratív formai 
követelmény teljesítésének előfeltétele, mivel a jogosultságot bármilyen más bizonyítási 
eszközzel tanúsítani lehet.

Mindazonáltal a fentiekben említetteknek megfelelően a helyzet további értékelésére van 
szükség. 

Következtetés

A Bizottság jelenleg vizsgálja az ügyet, és megfelelően tájékoztatni fogja a Petíciós 
Bizottságot e vizsgálat eredményéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2015. február 28.

                                               
1 A Bíróság valójában következetesen azon a véleményen van, hogy a nemzeti jog valamely rendelkezése 
közvetetten hátrányosan megkülönböztetőnek tekintendő, amennyiben jellegénél fogva inkább más tagállamok 
állampolgárait érintheti, mint az adott tagállam saját állampolgárait, következésképpen fennáll annak a veszélye, 
hogy különösen ez előbbieket hozza hátrányosabb helyzetbe (lásd az előbb említett Bressol és társai ügyben 
hozott ítélet 41. pontját).
2 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 158., 2004.4.30., 77. o., helyesbítés: HL L 229., 2004.6.29., 35. o. és HL L 197., 2005.7.28., 34. o.).
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Ahogy azt kezdeti válaszában is jelezte, a Bizottság úgy véli, hogy az az állítólagos gyakorlat, 
amely a nem máltai uniós állampolgárok gyermekeinek helyi iskolákba és kollégiumokba 
való beíratását elektronikus tartózkodási engedély bemutatásához köti, közvetetten 
hátrányosan megkülönböztetőnek tekinthető1, kivéve ha azt az érintett személy 
állampolgárságától független objektív megfontolások igazolják, és ha arányos az elérni kívánt 
törvényes céllal (Bressol és társai, 41. pont).  Kezdeti válaszában a Bizottság emlékeztetett 
arra is, hogy 

a 2004/38/EK irányelv2 25. cikke szerint igazolás, a huzamos tartózkodást igazoló 
dokumentum, a családtagokra vonatkozó tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtását 
tanúsító igazolás, a tartózkodási vagy huzamos tartózkodási kártya birtoklása semmilyen 
körülmények között nem lehet valamely jog gyakorlásának vagy adminisztratív formai 
követelmény teljesítésének előfeltétele. Valójában a jogosultságot bármilyen bizonyítási 
eszközzel tanúsítani lehet.

A Bizottság tehát felvette a kapcsolatot a máltai hatóságokkal, hogy magyarázatot és 
kiegészítő tájékoztatást kérjen az üggyel kapcsolatban. A máltai hatóságok hangsúlyozták, 
hogy az elektronikus tartózkodási engedély bemutatása semmilyen módon nem előfeltétele a 
diákok helyi iskolákba való beíratásának, és hogy – éppen ellenkezőleg – a kérelmező, azaz a 
szülő a huzamos tartózkodást bizonyító bármely dokumentumot bemutathat (beleértve például 
olyan közüzemi számlákat, amelyeken szerepel a szülő neve és címe). A máltai hatóságok 
arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy tájékoztató előadások formájában intézkedtek annak 
biztosításáról, hogy az iskolák és a megfelelő minisztériumi osztályok tisztában legyenek a 
2004/38/EK irányelv 25. cikkének követelményeivel. 

Következtetés

A máltai hatóságok által nyújtott tájékoztatásra való tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy 
nincs bizonyíték a petíció benyújtója által állított megkülönböztető közigazgatási gyakorlatra, 
ezért a Bizottságnak nem szükséges további vizsgálatot folytatnia ebben az ügyben. 

                                               
1 A Bíróság valójában következetesen azon a véleményen van, hogy a nemzeti jog valamely rendelkezése 
közvetetten hátrányosan megkülönböztetőnek tekintendő, amennyiben jellegénél fogva inkább más tagállamok 
állampolgárait érintheti, mint az adott tagállam saját állampolgárait, következésképpen fennáll annak a veszélye, 
hogy különösen ez előbbieket hozza hátrányosabb helyzetbe (lásd a Bressol és társai ügyben hozott ítélet 41. 
pontját).
2 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 158., 2004.4.30., 77. o., helyesbítés: HL L 229., 2004.6.29., 35. o. és HL L 197., 2005.7.28., 34. o.).


