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accesul la școlile de stat malteze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se întreabă de ce copiilor de vârstă școlară ai cetățenilor UE nu li se permite 
accesul în școlile de stat malteze. Autoritățile le solicită mai întâi prezentarea cardurilor 
electronice de rezidență, pe care aceștia nu le dețin încă. El solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 mai 2014

În principal, petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că cetățenilor europeni 
fără cetățenie malteză, dar care sunt rezidenți ai acestui stat și doresc să-și înscrie copiii la 
școlile locale, li se solicită să prezinte cardul electronic de rezidență la semnarea formularelor 
finale de înscriere. Din moment ce, aparent, migranții UE sosiți foarte recent încă nu se află în 
posesia noilor carduri electronice de rezidență din cauza procedurilor interne îndelungate, se 
presupune că această situație este contrară cerințelor legislației UE.

În prezent, Comisia examinează și alte plângeri care au fost înaintate cu privire la această 
problemă. În cursul evaluării acestei situații, Comisia poate oferi Comisiei pentru petiții și 
petiționarului o primă analiză.
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Este important să se sublinieze că statele membre poartă responsabilitatea deplină a 
conținutului și organizării propriilor sisteme de învățământ. Cu toate acestea, atunci când își 
exercită aceste responsabilități, autoritățile naționale competente trebuie să respecte 
principiile legislației europene relevante și anume, în acest caz, principiul nediscriminării pe 
motiv de naționalitate și principiul liberei circulații. Cu privire la acest lucru, Comisia observă 
că Curtea de Justiție susține că principiul egalității de tratament prevăzut în articolul 18 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice nu numai discriminarea directă pe 
motiv de naționalitate, ci și toate formele disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor 
criterii de diferențiere, conduc în fapt la același rezultat (a se vedea, printre altele, cauza C 
73/08 Bressol și alții [2010] Rec., I 2735, punctul 40). Prin urmare, în măsura în care doar 
cetățenilor europeni de altă cetățenie decât cea malteză li se cere cardul de rezidență, iar 
finalizarea procedurii de înscriere a copiilor acestora în școlile și liceele locale pare să 
depindă de prezentarea acestuia, o astfel de practică ar putea fi privită ca fiind discriminatorie 
în mod indirect1, cu excepția cazului în care ea este justificată de considerații obiective care 
nu au legătură cu naționalitatea persoanelor vizate și este proporțională cu scopul legitim 
urmărit (Bressol și alții, punctul 41).

De asemenea, conform articolului 25 din Directiva 2004/38/CE2, posesia unui certificat de 
înregistrare, a unui document care certifică reședința permanentă, a unui certificat care 
confirmă înaintarea unui dosar pentru obținerea cardului de rezidență pentru un membru al 
familiei, a unui card de rezidență sau a unui card de rezidență permanentă nu poate în nici un 
caz să fie impusă drept condiție preliminară pentru exercitarea unui drept sau finalizarea unui 
proces administrativ, din moment ce îndreptățirea de a beneficia de un drept poate fi 
confirmată pe orice alte căi.

Totuși, așa cum s-a menționat anterior, această situație trebuie anchetată mai în amănunt. 

Concluzie

În prezent, Comisia examinează aceste aspecte și va informa Parlamentul în mod 
corespunzător cu privire la rezultatele anchetei.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 28 februarie 2015

Așa cum a afirmat și în primul său răspuns, Comisia este de părere că presupusa practică de a 
condiționa înmatricularea, în școlile și liceele din Malta, a copiilor cetățenilor europeni de altă 
cetățenie decât cea malteză de prezentarea cardului electronic de rezidență poate fi privită ca 
fiind discriminatorie în mod indirect3, cu excepția cazului în care această condiție este 

                                               
1 De fapt, Curtea a susținut în mod repetat că o dispoziție din legislația națională trebuie să fie privită ca fiind 
discriminatorie în mod indirect dacă, prin însăși natura sa, îi poate afecta pe cetățenii unui alt stat membru mai 
mult decât pe cetățenii statului respectiv și dacă există riscul de a îi defavoriza în mod specific pe cei dintâi (a se 

vedea hotărârea din cauza Bressol și alții, menționată mai sus, punctul 41).
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004 L 158, p. 
77, rectificare JO 2004 L 229, p. 35 și JO 2005 L 197, p. 34).
3 De fapt, Curtea a susținut în mod repetat că o dispoziție din legislația națională trebuie să fie privită ca fiind 
discriminatorie în mod indirect dacă, prin însăși natura sa, îi poate afecta pe cetățenii unui alt stat membru mai 
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justificată de considerații obiective care nu au legătură cu naționalitatea persoanelor vizate și 
este proporțională cu scopul legitim urmărit (Bressol și alții, punctul 41). De asemenea, în 
răspunsul dat inițial, Comisia amintește că, în temeiul articolului 25 din 

Directiva 2004/38/CE1, exersarea unui drept sau finalizarea unei formalități administrative nu 
poate fi, în nicio circumstanță, condiționată de posesia unui certificat de înregistrare, a unui 
document care să certifice rezidența permanentă, a unui certificat care să confirme înaintarea 
unui dosar pentru obținerea cardului de rezidență pentru un membru al familiei, a unui card de 
rezidență sau a unui card de rezidență permanentă. De fapt, îndreptățirea de a beneficia de 
drepturi poate fi certificată prin orice mijloace valabile.

Prin urmare, Comisia a contactat autoritățile malteze pentru a obține clarificări și informații 
suplimentare cu privire la aceste aspecte. Autoritățile malteze au subliniat că prezentarea 
cardului electronic de rezidență nu constituie în niciun fel o condiție pentru înmatricularea 
elevilor în școlile locale și că, din contră, persoana care solicită înmatricularea (părintele) 
poate prezenta orice tip de document care să certifice rezidența (inclusiv, de exemplu, facturi 
la utilități emise pe numele unuia dintre părinți la adresa de rezidență). De asemenea, 
autoritățile din Malta au informat Comisia că au luat măsuri - în special prin organizarea unor 
sesiuni de informare - pentru a se asigura că școlile și departamentele guvernamentale 
relevante cunosc prevederile articolului 25 din Directiva 2004/38/CE. 

Concluzie

Din perspectiva informațiilor furnizate de către autoritățile malteze, Comisia susține că nu 
există probe care să indice existența unei practici administrative discriminatorii, așa cum 
susține petiționarul și că, în consecință, nu este nevoie de realizarea unor investigații 
suplimentare din partea Comisiei în acest caz. 

                                                                                                                                                  
mult decât pe cetățenii statului respectiv și dacă există riscul de a îi defavoriza în mod specific pe cei dintâi (a se 
vedea hotărârea din cauza Bressol și alții, punctul 41).
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004 L 158, p. 
77, rectificare JO 2004 L 229, p. 35 și JO 2005 L 197, p. 34).


