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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0432/2008, внесена от Dorothea Daniel, с германско 
гражданство, относно ситуацията на германските помощник лекари във 
Франция

Относно: Петиция 1416/2008, внесена от T. P., с германско гражданство, 
относно нарушение от страна на френските образователни институции на 
правото на свободно движение

1. Резюмета на петициите

Петиция 0432/2008
Вносителката на петицията съобщава за проблемите, с които се сблъскват германските 
помощник лекари във Франция поради различните образователни системи. 
Вносителката на петицията посочва, че е невъзможно германски лекар да специализира 
във Франция, защото това е част (трета фаза) от френското обучение по медицина, до 
която се допускат само студенти, които следват медицина, а не завършили 
образованието си лекари. Вносителката на петицията счита тези обстоятелства за 
дискриминиращи и противоречащи на принципите за свободното движение и търси 
намесата на Европейския парламент.

Петиция 1416/2008
Вносителят на петицията е получил квалификация за лекар в Германия и към момента е 
преминал 18 месеца от специализираното си обучение. Той желае да продължи 
обучението си във Франция. Достъпът до курсове за специализирано обучение във 
Франция се регулира чрез състезателен изпитен метод (конкурс). За участие в тези 
изпити се допускат само студенти, регистрирани във Франция, или европейски 
граждани с тригодишен професионален опит. Не се признават курсове за 
специализация, които са провеждани на друго място. По тази причина за лекар, който 
към момента е преминал 18 месеца от специализираното си обучение, е невъзможно да 
се конкурира на равни начала. Вносителят на петицията счита, че това представлява 



PE423.639v01-00 2/2 CM\777576BG.doc

BG

протекционизъм от страна на Франция, както и нарушение на принципите на свободно 
движение и взаимно признаване на дипломите в Европейския съюз. 

2. Допустимост

Петиция 0432/2008 е обявена за допустима на 24 септември 2008 г. 
Петиция 1416/2008 е обявена за допустима на 5 март 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Комисията е била сезирана във връзка със затрудненията, срещнати от германски
помощник лекар, който желае да практикува във Франция, като същевременно следва 
специализация, предлагана в рамките на третата фаза от обучението по медицина. 
Вносителката на петицията се оплаква, че не може да завърши такава специализация 
поради факта, че не отговаря на критериите за достъп, установени от френското 
законодателство, докато тази възможност би й била предоставена в Германия. 

Съответните разпоредби на френското законодателство, на които се позовава 
вносителката на петицията, са определени в членове 1 и 52 на Декрет № 2004-67 от 16 
януари 2004 г. относно организирането на третата фаза от обучението по медицина. 
Съгласно тези разпоредби учащите от Европейския съюз могат да се явят на 
националните изпити за класиране (продължаване на обучението в здравно заведение),
ако са получили дипломата си в рамките на същата година, или, ако дипломата е 
получена по-рано, да се явят на конкурса за продължаване на обучението по медицина 
в здравно заведение на европейско равнище, при условие че могат да удостоверят 3 
години професионална практика. Тези правила се прилагат както за френските учащи, 
така и за гражданите на други държави-членки на Европейския съюз.

Комисията припомня, че съгласно член 5, параграф 1 от Договора за създаване на 
Европейската общност, същата действа в границите на компетентността, която й е 
предоставена от Договора. По отношение на образованието, член 149, параграф 1 от
Договора предвижда Общността да допринася за развитието на качествено образование
чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, 
чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорността 
на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на 
образователната система, както и тяхното културно и езиково многообразие. Освен 
това, член 149, параграф 4 уточнява, че, за да допринесе за постигане на посочените
цели, Съветът приема поощрителни мерки, които изключват всякаква хармонизация на 
закони и подзаконови актове на държавите-членки.

Следователно, въпросът, повдигнат в настоящата петиция, се отнася до организацията
на образователната система във Франция и съгласно горепосочените разпоредби на 
Договора попада в изключителната компетентност на държавите-членки. По тази 
причина Комисията не е компетентна да се намеси по случая. 


