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Suġġett: Petizzjoni 1485/2012, imressqa minn Vera Artz, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar ir-rifjut ta’ università Franċiża li tirrikonoxxi l-kwalifiki tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li hija wettqet l-istudji tagħha taħt skema Franko-Ġermaniża 
organizzata mill-università Ġermaniża ta’ Munster u l-università Franċiża ta’ Lille, li tintitola 
l-gradwati taħt is-sistema ta’ punti ECTS kemm għal lawrja Ġermaniża kif ukoll għal lawrja 
Franċiża. Wara li temmet l-istudji tagħha b’suċċess, hija ġiet mogħtija kif xieraq lawrja 
Ġermaniża. Madankollu, hija ma ngħatatx lawrja Franċiża peress li l-awtoritajiet tal-
università Franċiża ddeċidew li kienet meħtieġa ħames snin ta’ studju addizzjonali u, għall-
kuntrarju tas-snin preċedenti, irrifjutaw li jirrikonoxxu studji fil-livell ta’ Masters f’università 
oħra (fil-każ tal-petizzjonanta, Ġermaniża) bħala ammissibbli. Il-petizzjonanta toġġezzjona 
għal din il-bidla f’daqqa fil-politika u tqajjem dubji dwar kemm hija aċċettabbli fin-nuqqas ta’ 
arranġamenti tranżizzjonali għall-istudenti kkonċernati. Hija targumenta li ċ-ċertezza tad-dritt 
qed tiġi kompromessa b’riżultat ta’ dan u tixtieq tkun taf jekk huwiex ammissibbli u konformi 
mal-prinċipji ta’ Bologna li università Franċiża tiddeċiedi b’mod arbitrarju li l-kwalifiki ta’ 
università Ġermaniża m’għadhomx adegwati.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta� April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta� Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta� Awwissu 2013

Il-petizzjonanta tippreżenta l-każ tagħha u ta’ student ieħor ta’ programm Franko-Ġermaniż 
ta’ lawrja doppja fix-xjenza politika, offruta mill-università ta’ Westfälische Wilhelms-
Universität Münster f’kooperazzjoni mal-Institut d’Etudes Politiques (IEP) ta’ Lille. Hi 
tilmenta b’mod partikolari dwar il-bidliet li saru lill-istruttura tal-programm tal-Università ta’ 
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Lille. Speċifikament, filwaqt li t-tul oriġinali tal-programm kien ta’ erba’ snin, tnejn f’kull 
wieħed miż-żewġ stabbilimenti edukattivi, l-IEP ta’ Lille żied sena oħra ta’ studju, li 
mingħajrha jirrifjuta l-għoti ta’ diploma (Master). Il-petizzjonanta tilmenta li l-bidla estendiet 
iż-żmien ta’ studji, jikser l-aspettattivi u jżid l-ispejjeż tagħhom.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tista’ taġixxi biss fil-limiti tal-
kompetenzi mogħtija lilha mill-Istati Membri fit-Trattati sabiex twettaq l-objettivi stabbiliti 
minn dawn it-Trattati. Fil-qasam tal-edukazzjoni, l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tinkoraġixxi kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk ikun 
meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta għal 
kollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta’ tagħlim u l-
organizzazzjoni ta’ sistemi ta’ edukazzjoni. F�dak il-kuntest, il-mistoqsija mqajma mill-
petizzjonanta tappartjeni lill-kompetenza tal-Istat Membru. 
Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għall-proċess ta’ Bologna. Skont hi, il-promozzjoni tal-
mobilità bejn universitajiet u korsijiet huwa l-għan prinċipali tal-Proċess ta’ Bologna imma l-
approċċ tal-IEP huwa detrimentali għal dan il-proċess. Il-Kummissjoni tfakkar li ftehimiet fi 
ħdan Bologna huma intergovernattivi u inter-universitarji, u mhumiex regoli vinkolatni tal-liġi 
tal-UE. 

Konklużjoni
Fid-dawl ta’ dak ta� hawn fuq, il-Kummissjoni Ewropea ma tkunx tista’ tintervjeni.


