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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1485/2012, внесена от Вера Арц (Vera Artz), с германско 
гражданство, относно отказ на френски университет да признае 
квалификацията й

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че е завършила следването си по френско-
германска схема, организирана от германския университет в Мюнстер и френския 
университет в Лил, която дава на завършилите по системата право на точки по ECTS за 
германска и френска диплома. След като успешно е завършила обучението си, тя 
придобива германска диплома. Тя обаче не е получила френска диплома, като 
френските университетски органи, след като са взели решение, че е необходима 
допълнителна пета учебна година, за разлика от предишните години са отказали да 
признаят като допустим магистърски курс на обучение в друг университет (в случая на 
вносителката на петицията – германски). Вносителката на петицията възразява срещу 
тази внезапна промяна в политиката и поставя под съмнение приемливостта й при 
липса на преходни разпоредби за засегнатите студенти. Тя твърди, че в резултат на това 
правната сигурност е изложена на риск и иска да се установи дали е допустимо и в 
съответствие с принципите от Болоня френски университет произволно да решава, че 
германските университетски дипломи вече не са приемливи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителката на петицията представя своя случай и този на друг студент от германско-
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френска програма за двойна академична степен по политически науки, предлагана от 
Вестфалския Вилхемски Университет в гр. Мюнстер в сътрудничество с Института по 
политически науки в Лил. Тя се оплаква по-специално от промените, направени в 
структурата на програмата от Университета в Лил. По-конкретно, докато 
първоначалният срок на програмата е бил четири години, две във всяко от двете учебни 
заведения, Институтът по политически науки в Лил е добавил още една учебна година, 
без която отказва да издаде своя диплома (за магистърска степен). Вносителката на 
петицията се оплаква, че промяната удължава периода на обучение, нарушава техните 
очаквания и увеличава разходите им.
Констатации на Комисията

В съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз Съюзът действа единствено в 
границите на компетентност, която държавите членки са му предоставили с 
Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори цели. В областта на 
образованието член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
постановява, че Съюзът допринася за развитието на качествено обучение чрез 
насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, ако е необходимо, чрез 
подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорностите на 
държавите членки за съдържанието на учебния процес и организацията на 
образователните системи. В този контекст повдигнатият от вносителката на петицията 
въпрос попада в сферата на компетентност на държавите членки.

Вносителката на петицията се позовава също на процеса от Болоня. Според нея 
насърчаването на мобилността между университети и курсове е основната цел на 
процеса от Болоня, но подходът на Института по политически науки е в ущърб на този 
процес. Комисията припомня, че споразуменията в рамките на процеса от Болоня са 
междуправителствени и междууниверситетски, и че не са правно задължителни 
правила на правото на ЕС.

Заключение
С оглед на горепосоченото, Европейската комисия не е в състояние да се намесва.


