
CM\777576RO.doc PE423.639v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.03.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 0432/2008, adresată de Dorothea Daniel, de na�ionalitate germană, privind 
situa�ia medicilor asisten�i germani în Fran�a

Ref.: Peti�ia nr. 1416/2008, adresată de T.P., de na�ionalitate germană, privind încălcarea 
dreptului la liberă circula�ie de către institu�iile de învă�ământ franceze

1. Rezumatul petițiilor

Petiția nr. 0432/2008
Peti�ionara descrie problemele cu care se confruntă medicii asisten�i germani în Fran�a din 
cauza sistemelor educa�ionale diferite. Aceasta men�ionează faptul că nu este posibil ca un 
medic german să urmeze cursuri de specializare în Fran�a, deoarece aceste cursuri fac parte 
din cursuri medicale (postuniversitare) în Fran�a, la care nu sunt admi�i decât studen�ii la 
medicină �i nu medicii care �i-au încheiat studiile. Deoarece peti�ionara sus�ine că este vorba 
despre o discriminare �i despre încălcarea principiilor de liberă circula�ie, aceasta solicită 
Parlamentului European să intervină.

Petiția nr. 1416/2008
Peti�ionarul a fost admis ca medic în Germania �i este în a optsprezecea lună de stagiatură 
pentru a deveni medic specialist. El dore�te să-�i continue studiile în Fran�a. În Fran�a, accesul 
la cursurile de specialitate este reglementat prin metoda verificărilor comparative (concurs). 
La astfel de verificări pot participa doar studen�ii înscri�i în Fran�a sau cetă�enii UE cu trei ani 
de experien�ă profesională. Cursurile de specialitate urmate în alte păr�i nu sunt recunoscute. 
În plus, pentru un doctor în a 18-a lună de stagiatură este imposibil să concureze pe picior de 
egalitate. După părerea peti�ionarului este vorba despre protec�ionism din partea Fran�ei, 
precum �i de încălcarea principiilor liberei circula�ii �i ale recunoa�terii reciproce a calificărilor 
profesionale în Uniunea Europeană
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0432/2008, declarată admisibilă la 24 septembrie 2008.
Petiția nr. 1416/2008, declarată admisibilă la 5 martie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații (articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de
procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Comisia a fost sesizată cu privire la dificultățile întâmpinate de un medic asistent, de 
naționalitate germană, care dorește să practice profesia de medic în Franța, în timp ce urmează
cursuri de specializare, prevăzute în cadrul studiilor postuniversitare de medicină. Petiționara 
se plânge de faptul că este împiedicată să urmeze o asemenea formare de specialitate, întrucât 
nu îndeplinește criteriile de acces prevăzute de legislația franceză, în timp ce această 
posibilitate i-ar fi oferită în Germania.

Dispozițiile relevante din legislația franceză invocate de către petiționară sunt reglementate de 
articolele 1 și 52 din decretul nr. 2004-67 din 16 ianuarie 2004, privind organizarea studiilor
medicale postuniversitare. În temeiul acestor dispoziții, studenții provenind din UE pot trece 
testele naționale de partajare (examen de rezidențiat), dacă au obținut diploma în anul în curs
sau, în cazul în care diploma a fost obținută anterior, să treacă concursul de rezidențiat cu titlu 
european dacă pot justifica faptul că au profesat timp de 3 ani. Aceste reguli se aplică atât 
studenților francezi, cât și resortisanților din alte state membre ale Uniunii Europene.

Comisia reamintește faptul că, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, aceasta acționează în limitele competențelor ce îi sunt 
conferite prin tratat. În materie de educație, articolul 149 alineatul (1) din tratat prevede că 
Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea 
cooperării între statele membre și, dacă este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii 
lor, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește conținutul 
învățământului și organizarea sistemului educativ, precum și diversitatea lor culturală și 
lingvistică. În plus, articolul 149 alineatul (4), precizează faptul că pentru a contribui la 
atingerea obiectivelor vizate, Consiliul adoptă măsuri de încurajare, excluzând orice 
armonizare a legislației și a normelor administrative ale statelor membre.

Prin urmare, întrebarea ridicată de această petiție privește organizarea sistemului educativ în 
Franța și, în conformitate cu dispozițiile tratatului menționat mai sus, aceasta se încadrează în 
competența exclusivă a statelor membre. Astfel, Comisia nu este în măsură să intervină în 
această chestiune. 


