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Temats: Lūgumraksts Nr. 0432/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Dorothea 
Daniel, par vācu ārstu palīgu situāciju Francijā

Temats: Lūgumraksts Nr. 1416/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais T.P., par to, 
ka Francijas izglītības iestādes pārkāpj tiesības uz pārvietošanās brīvību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 0432/2008
Lūgumraksta iesniedzēja informē par vācu ārstu palīgu grūtībām, ar kurām tie saskaras 
Francijā izglītības sistēmas atšķirību dēļ. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Vācijas ārstam 
nav iespējams iegūt specializēto izglītību Francijā, jo šī izglītība veido trešo daļu (trešais 
kurss) no Francijas veselības zinātņu studijām. Tikai tie, kas studē, lai kļūtu par ārstiem, nevis 
studijas pabeiguši ārsti, tiek uzņemti iepriekš minētajās studiju programmās. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka tas ir diskriminējoši un pretrunā ar ES noteikumiem par brīvu kustību, 
un tāpēc aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

Lūgumraksts Nr. 1416/2008
Lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis ārsta kvalifikāciju Vācijā un pašlaik jau astoņpadsmito 
mēnesi atrodas speciālista apmācībā. Viņš vēlas turpināt studijas Francijā. Iespēju apmeklēt 
speciālista apmācību kursus Francijā nosaka ar konkursa metodes (concours) palīdzību. Tikai 
tie studenti, kas ir reģistrēti Francijā vai arī ES pilsoņi ar trīs gadu profesionālo pieredzi, ir 
tiesīgi piedalīties šajos konkursos. Speciālista apmācību kursi, kas nokārtoti citur, netiek 
atzīti. Tādēļ ir neiespējami ārstam astoņpadsmitajā speciālista apmācības mēnesī līdzvērtīgi 
konkurēt. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tādējādi Francija īsteno protekcionismu un 
pārkāpj pārvietošanās brīvības un savstarpējās diplomu atzīšanas principus Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0432/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. septembrī.
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Lūgumraksts Nr. 1416/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. martā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Komisija ir sapratusi grūtības, ar ko saskārusies Vācijas ārsta asistente, kura Francijā vēlas 
nodarboties ar ārsta profesiju, vienlaikus iegūstot profesionālo apmācību specialitātē, kas tiek 
sniegta medicīnas studiju trešā cikla ietvaros. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka viņa 
nevar iegūt šādu apmācību specialitātē tāpēc, ka neatbilst Francijas tiesību aktu noteiktajiem 
piekļuves kritērijiem, turpretī šāda iespēja viņai tiktu sniegta Vācijā. 

Uz atbilstošajiem Francijas tiesību aktu noteikumiem, ko min lūgumraksta iesniedzēja, 
attiecas 2004. gada 16. janvāra Dekrēta 2004-67 par medicīnas studiju trešā cikla organizāciju 
1. un 52. pants. Saskaņā ar šiem noteikumiem studenti no ES var kārtot valsts atlases 
pārbaudījumus (interns), ja viņi ir ieguvuši savu diplomu tajā pašā gadā, vai gadījumā, ja 
diploms iegūts agrāk, kārtot internatūras konkursu medicīnā kā eiropieši, ja var apliecināt, ka 
trīs gadus veikuši profesionālo darbību. Šie noteikumi attiecas kā uz Francijas studentiem, tā 
citu Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem.

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. panta 1. punktu tā 
rīkojas saskaņā ar Līguma piešķirtajām pilnvarām. Jautājumā par izglītību Līguma 149. panta 
1. punkts nosaka, ka, veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un 
papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnīgi respektējot 
dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un 
valodu dažādību. Turklāt 149. panta 4. punkts precizē, ka, lai palīdzētu sasniegt šajā pantā 
minētos mērķus, Padome paredz veicināšanas pasākumus, kas neietver dalībvalstu normatīvo 
aktu saskaņošanu.

Tātad šajā lūgumrakstā izvirzītais jautājums attiecas uz izglītības sistēmas organizāciju 
Francijā un saskaņā ar iepriekš aplūkotajiem Līguma noteikumiem ir tikai dalībvalstu 
kompetencē. Tādējādi Komisija nav kompetenta iejaukties šajā lietā. 


