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Módosítás 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az Erasmus-
program már most is sikernek minősül a 
diákok mobilitása szempontjából, 
ugyanakkor fenntartja, hogy e program 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
megerősített kommunikációra van szükség 
a diákok és az oktatási intézmények 
körében, és a pénzeszközök növelését is 
elő kell irányozni;

Or. fr

Módosítás 2
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a bolognai 
folyamat előmozdította a hallgatói 
mobilitást a részt vevő országokban, és 
hogy abban jelentős potenciál rejlik a 
munkaerő mobilitásának fokozásához 
való hozzájárulás tekintetében; 
sajnálatosnak tartja azonban, hogy a 
mobilitás mértéke még mindig csekély; 
ezért felkéri az uniós intézményeket és a 
nemzeti hatóságokat, hogy folytassanak 
hatékonyabb kommunikációt az 
egyetemekkel és hallgatóikkal a meglévő 
mobilitási lehetőségekről, beleértve az 
ösztöndíj-lehetőségeket is;

Or. en
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Módosítás 3
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. bírálattal illeti a bolognai folyamatban 
alkalmazott univerzális szemléletet; 
hangsúlyozza, hogy a hallgatók és 
egyetemi dolgozók mobilitásának lehetővé 
tétele mellett figyelembe kell venni a 
tagállamok különböző oktatási 
rendszereit, valamint tanulási és oktatási 
hagyományait.

Or. en

Módosítás 4
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az oktatási ágazat 
tekintetében az egyablakos ügyintézési 
pontok megfelelő létrehozása a különböző 
tagállamokban lényegesen csökkentheti a 
bolognai folyamat különféle területeinek 
egyenetlen és rendszertelen végrehajtását, 
segítheti a felsőoktatással kapcsolatos 
nemzeti politikák korszerűsítését és 
lehetővé teheti az EU 27 tagállama közötti 
nagyobb mértékű együttműködést, 
koordinációt, kapcsolatot és a bevált 
gyakorlatok cseréjét;

Or. en
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Módosítás 5
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi cseréket, az egyetemek és 
vállalkozások közötti párbeszédet, a 
szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”;

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi diák- és tanárcseréket, az 
egyetemek és vállalkozások közötti 
párbeszédet, a szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”;

Or. cs

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi cseréket, az egyetemek és 
vállalkozások közötti párbeszédet, a 
szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”;

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi cseréket, az egyetemek és 
vállalkozások közötti párbeszédet, a 
szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”, valamint a 
tudásháromszög megerősítését;

Or. lt
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Módosítás 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi cseréket, az egyetemek és 
vállalkozások közötti párbeszédet, a 
szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”;

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság, 
például az egész életen át tartó képzés, és a 
munkaerőpiac számára megfelelő 
készségek szélesebb skálájának 
kifejlesztése első számú prioritást kell hogy 
képezzen a fenntartható növekedés és a 
jóléti célkitűzések elérése érdekében; 
erősen támogatja e tekintetben az 
egyetemközi cseréket, az egyetemek és 
vállalkozások közötti párbeszédet, a 
szakmai képzéseket és a 
„készségútlevelet”;

Or. fr

Módosítás 8
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a felsőfokú oktatásban 
dolgozó tanárok mobilitása nem csak 
maguknak a tanároknak biztosít új 
ismereteket és tapasztalatokat, hanem 
közvetett módon diákjaiknak is, és 
egyúttal lehetővé teszi, hogy részt 
vegyenek a közös oktatási anyagok 
elkészítésében;

Or. cs

Módosítás 9
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU 7. kutatási 
keretprogramja, a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, valamint az 
Európai Kutatási Térség hozzájárulnak az 
uniós kutatók mobilitásának 
megkönnyítéséhez és az innováció és a 
versenyképesség terén az uniós potenciál 
mobilizálásához;

3. hangsúlyozza, hogy az EU 7. kutatási 
keretprogramja, a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, valamint az 
Európai Kutatási Térség hozzájárulnak az 
uniós kutatók mobilitásának 
megkönnyítéséhez és az innováció és a 
versenyképesség terén az uniós potenciál 
mobilizálásához, és felszólít az Európai 
Felsőoktatási Térség és az Európai 
Kutatási Térség közötti kapcsolatok 
szorosabbra fonására;

Or. fr

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU 7. kutatási 
keretprogramja, a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, valamint az 
Európai Kutatási Térség hozzájárulnak az 
uniós kutatók mobilitásának 
megkönnyítéséhez és az innováció és a 
versenyképesség terén az uniós potenciál 
mobilizálásához;

3. hangsúlyozza, hogy az EU 7. kutatási 
keretprogramja, a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, valamint az 
Európai Kutatási Térség hozzájárulnak az 
uniós diákok, kutatók és egyéb 
munkavállalók mobilitásának 
megkönnyítéséhez, a felsőoktatás 
nemzetközivé tételének előmozdításához és 
az innováció és a versenyképesség terén az 
uniós potenciál mobilizálásához;

Or. lt

Módosítás 11
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy az egész 
kormányközi folyamat során támogassa és 
segítse a tagállamokat tekintettel arra, hogy 
2012 áprilisában Bukarestben sor kerül a 
felsőoktatásért felelős miniszterek 
találkozójára;

4. kéri a Bizottságot, hogy az egész 
kormányközi folyamat során támogassa és 
segítse a tagállamokat tekintettel arra, hogy 
2012 áprilisában Bukarestben sor kerül a 
felsőoktatásért felelős miniszterek 
találkozójára; támogatja az Európai 
Bizottságnak „A növekedés és a 
foglalkoztatás támogatása – az európai 
felsőoktatási rendszer modernizációjának 
menetrendje”[1] című közleményében a 
közelmúltban tett lépését;
[1] A Bizottság 2011. szeptember 20-i 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának –
„A növekedés és a foglalkoztatás 
támogatása – az európai felsőoktatási 
rendszer modernizációjának 
menetrendje” (COM (2011) 567 végleges)

Or. fr

Módosítás 12
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli, hogy a bolognai folyamatnak 
minden érdekeltet – köztük az egyetemi 
dolgozókat és hallgatókat – be kell vonnia 
az előrehaladás minden szakaszába, a 
bolognai folyamat hatásának folyamatos, 
alapos elemzésére hív fel a jövőbeni 
fejlemények irányítása, valamint annak 
érdekében, hogy a döntéseket 
bizonyítékokon alapuló megközelítés 
keretében lehessen meghozni;
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Or. en

Módosítás 13
Louis Grech

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. bízik abban, hogy a jövő évi bukaresti 
miniszteri találkozón sorra kerülő 
áttekintés egyértelmű menetrendet 
eredményez a teljes mértékben 
működőképes európai felsőoktatási 
térségnek a 2020-as határidőre történő 
megvalósítására vonatkozóan; kitart 
amellett, hogy ágazatközi javaslatokat kell 
bevezetni az ikt-képzés, a szakképzés és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint a 
szakmai gyakorlatok tekintetében, és hogy 
ezeknek ténylegesen elő kell mozdítaniuk 
az intelligens és fenntartható növekedés 
mentén történő befogadást, ami lehetővé 
teszi, hogy az EU-nak versenyelőnye 
legyen a válsági utáni helyzetben lévő 
világban a munkahelyteremtés, a 
humántőke, a kutatás, innováció, a 
vállalkozói készség és a szélesebb körű 
tudásalapú gazdaság szempontjából;

Or. en

Módosítás 14
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kiemeli a 2007. évi londoni 
közleményt, amely az oktatás társadalmi 
dimenzióját a bolognai folyamat egyik 
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céljaként fogadtatta el; hogy ez az 
oktatáshoz való igazságos, a háttértől 
független hozzáférés biztosítására irányul; 
sajnálatosnak tartja, hogy e cél elérése
nem haladt kellőképpen előre, arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy segítse elő az 
ezzel kapcsolatos előrelépést;

Or. en

Módosítás 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet a bolognai folyamat 
és a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv közötti szoros kapcsolatra; 
kéri a Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
maradva értékelje a folyamat egyenlőtlen 
végrehajtását, és készítsen kimutatást 
annak érdekében, hogy a bolognai 
folyamat valódi eszközzé váljon, amely a 
szakembereknek nemcsak a tagállamok 
közötti, hanem az EU és az aláíró harmadik 
országok közötti mobilitását is 
megkönnyíti;

5. felhívja a figyelmet a bolognai folyamat 
és a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv közötti szoros kapcsolatra; 
kéri a Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
maradva értékelje a folyamat egyenlőtlen 
végrehajtását, és készítsen kimutatást 
annak érdekében, hogy a bolognai 
folyamat valódi eszközzé váljon, amely a 
szakembereknek nemcsak a tagállamok 
közötti, hanem az EU és az aláíró harmadik 
országok közötti mobilitását is 
megkönnyíti; a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv 
felülvizsgálata keretében felszólít a 
képzési minimumkövetelmények 
összehasonlításának elvégzésére, valamint 
a tagállamok, az illetékes hatóságok és a 
szakmai egyesületek és szervezetek közötti 
rendszeresebb kapcsolatokra a képzési 
minimumkövetelmények közelítése és 
ezáltal egy valódi Európai Felsőoktatási 
Térségre való törekvés érdekében;

Or. fr
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Módosítás 16
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet a bolognai folyamat 
és a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv közötti szoros kapcsolatra; 
kéri a Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
maradva értékelje a folyamat egyenlőtlen 
végrehajtását, és készítsen kimutatást 
annak érdekében, hogy a bolognai 
folyamat valódi eszközzé váljon, amely a 
szakembereknek nemcsak a tagállamok 
közötti, hanem az EU és az aláíró harmadik 
országok közötti mobilitását is 
megkönnyíti;

5. felhívja a figyelmet a bolognai folyamat 
és a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv közötti szoros kapcsolatra; 
kéri a Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
maradva értékelje a folyamat egyenlőtlen 
végrehajtását, és készítsen kimutatást 
annak érdekében, hogy a bolognai 
folyamat valódi eszközzé váljon, amely a 
szakembereknek nemcsak a tagállamok 
közötti, hanem az EU és az aláíró harmadik 
országok közötti mobilitását is 
megkönnyíti, valamint hogy 2020-ra az 
európai diplomások 20%-a rendelkezzen 
külföldi tanulmányi vagy szakmai 
gyakorlati tapasztalattal;

Or. lt

Módosítás 17
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, a tagállamokat és 
az egyetemeket, hogy erősítsék a bolognai 
folyamat és a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv közötti 
kapcsolatot azáltal, hogy a csereprogram 
kiválasztása előtt ellátják a hallgatókat az 
összes fontos gyakorlati tudnivalóval a 
külföldön szerzett diplomáknak a küldő 
tagállam általi és az EU-ban bárhol 
történő elismerésével, valamint a külföldi 
képzést követően megpályázható 
álláslehetőségekkel kapcsolatban;
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Or. en

Módosítás 18
Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a bolognai folyamat 
végrehajtása egyenlőtlen az országok és 
intézmények között, mind az egyes uniós 
tagállamok, mind az uniós tagállamok és 
a bolognai folyamatot aláíró nem uniós 
tagállamok között; hangsúlyozza, hogy a 
bolognai folyamat végrehajtásával 
kapcsolatos bármilyen kimutatásnak 
alaposan meg kell vizsgálnia a kérdést; e 
vizsgálatnak minőségi és mennyiségi 
értékelést is magában kell foglalnia a 
jövőbeni fejlemények irányítása, valamint 
annak érdekében, hogy a döntéseket 
bizonyítékokon alapuló megközelítés 
keretében lehessen meghozni;

Or. en

Módosítás 19
Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet a bolognai 
folyamat és a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
közötti kapcsolatra; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a Bizottság általi folyamatos 
és diszkrét koordinációra;

Or. en
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Módosítás 20
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére;

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére; 
felszólít annak a lehetőségnek az 
átgondolására, hogy a felsőfokú 
tanulmányok keretében végzett szakmai 
gyakorlati időszakokat beépítsék az 
ECTS-kreditpontokba;

Or. fr

Módosítás 21
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére;

6. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) 
átláthatóságának megerősítésében oly 
módon, hogy azt megfelelőbb
összehasonlító eszközként lehessen 
használni a szakmai képesítések 
elismerésének elősegítésére;

Or. en
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Módosítás 22
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére;

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére, 
úgy véli, hogy a megszerzett 
kompetenciákkal kapcsolatos 
megközelítés számos ágazatban 
megkönnyítheti az összehasonlítások 
elvégzését;

Or. fr

Módosítás 23
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére;

6. kéri a Bizottságot, hogy az uniós 
programok segítségével történő 
végrehajtás elősegítése és az átláthatóság 
növelése érdekében támogassa a 
tagállamokat az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében 
oly módon, hogy azt összehasonlító 
eszközként lehessen használni a szakmai 
képesítések elismerésének elősegítésére;

Or. lt
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Módosítás 24
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felhívja a figyelmet az ECTS-rendszer 
harmonizált bevezetésének fontosságára 
azon képzések esetében, amelyek a 
2005/36/EK irányelv értelmében a feltétel 
nélküli elismerés elve alá tartozó 
foglalkozások gyakorlását eredményezik;

Or. fr

Módosítás 25
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal és az egyetemekkel 
együttműködve dolgozzon ki 
összehasonlító táblázatot, amely feltünteti 
az összehasonlítható oktatásokra adott 
ECTS-kreditpontok számát a fokozottabb 
harmonizáció és ebből kiindulva az 
elismerés megkönnyítése érdekében mind 
az egyetemi cserekapcsolatok keretében, 
mind a szakmai képesítések terén;

Or. fr

Módosítás 26
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. kéri, hogy az új diplomák elismerésének 
felgyorsítása érdekében javítsák az uniós 
egyetemek közötti kommunikációt.

7. kéri, hogy az új diplomák elismerésének 
felgyorsítása érdekében és a fiatal 
nemzedékek körében javítsák az uniós 
egyetemek hálózatba szervezését és 
közöttük a kommunikációt, hogy jobban 
megismerhessék az európai programok 
sokféleségét.

Or. fr

Módosítás 27
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri, hogy az új diplomák elismerésének 
felgyorsítása érdekében javítsák az uniós 
egyetemek közötti kommunikációt.

7. kéri, hogy az új diplomák elismerésének 
felgyorsítása, de a kreditátvitel elősegítése
érdekében is javítsák az uniós egyetemek 
közötti kommunikációt és koordinációt 
tananyagaik tartalmával kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 28
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a felsőoktatásban 
összegyűjthető kreditek átvitelének 
feltételei egyetemenként eltérőek lehetnek; 
úgy véli, hogy az ilyen eltérések 
eltántoríthatják a diákokat az egyetemközi 
cserékben való részvételtől; ezért 
megállapítja, hogy a diákok 
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tájékoztatásának javítása érdekében 
egységes szabályokat kell kialakítani, 
például a következő félévre történő 
beiratkozáshoz szükséges kreditszám 
meghatározásával;

Or. cs

Módosítás 29
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy minden eszközzel 
támogassák az egyetemek közötti 
cserekapcsolatok fokozását a különböző 
oktatási és képzési rendszerek kölcsönös 
ismeretének és megértésének javítása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 30
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a diákokat még a 
szakmai gyakorlat megkezdése előtt 
egyértelműen tájékoztatni kell a gyakorlat 
végén elismert kreditszámról;

Or. cs
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Módosítás 31
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felszólítja a tagállamokat és az 
egyetemeket a modulrendszerek 
fokozottabb koordinációjára, amelyek 
rugalmasságot biztosítanak a diákok 
számára a tantárgyak kiválasztásában és 
emellett közös tudás- és kompetenciabázist 
biztosítanak; úgy véli, hogy egy ilyen 
rendszer alapul szolgálhat egyes diplomák 
tagállamok közötti részleges 
harmonizációjához és emellett 
biztosíthatja a nemzeti sajátosságok 
fenntartását;

Or. fr


