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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.01.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0567/2011, внесена от Фабио Албанезе, с италианско гражданство, 
относно отказа на италианското Министерство на образованието да 
удостовери съответствието на „Diploma di maturità magistrale“ 
(удостоверение от средно образователно училище за завършено обучение за 
преподавател) с Директива 2005/36/ЕО

1. Резюме на петицията

На 26 ноември 2010 г. вносителят на петицията е представил искане до 
Министерството на образованието за издаване на документ, с който да се удостовери, 
че „Diploma di maturità magistrale“ съответства на определението, заложено в Директива 
2005/36/ЕО. Целта на това искане е била да се документира квалификацията на 
вносителя на петицията в потенциална процедура за нейното признаване от страна на 
държавите членки. Италианското министерство на образованието е отказало да издаде 
такова удостоверение на основание, че придобиването на статут на „преподавател“ 
изисква притежаването на съответна бакалавърска степен. Вносителят счита, че този 
отказ противоречи на Директива 2005/36/EО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията твърди, че италианското Министерство на образованието, 
висшите учебни заведения и научните изследвания е отказало да удостовери, въз 
основа на неговата диплома „di Maturità Magistrale“, че той е напълно квалифициран да 
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преподава в Италия в детски градини и начални училища. Вносителят обяснява, че 
Министерството удостоверява единствено квалификации, които дават правото да се 
заемат преподавателски постове на постоянен договор в италианските държавни 
училища. 
В резултат на това, че не е считан за напълно квалифициран преподавател, вносителят 
на петицията не може да работи в Обединеното кралство като учител нито в детски 
градини, нито в начални училища. Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации не се прилага за случаите, в които даден специалист не 
е напълно квалифициран в своята държава членка по произход.

С цел да определи дали позицията на италианските органи е оправдана, Комисията 
поиска да получи повече информация за това как професиите на учители в детски 
градини и начални училища са регулирани в Италия. За тази цел Комисията обмени 
няколко писма с италианските органи, основно чрез „Пилот ЕС“ (обмен на информация 
и разрешаване на проблеми между Комисията и държавите членки). 

В своите отговори италианските органи обясниха, че съгласно италианското 
законодателство титулярите на диплома „di Maturità magistrale“ могат да бъдат 
назначавани на срочни договори в държавни училища и могат също така да работят на 
срочни или безсрочни договори в частни училища. За да могат да работят, обаче, на 
постоянни длъжности в държавни училища, титулярите на такива дипломи трябва да се 
явят на конкурс.

Въз основа на горепосоченото Комисията смята, че титулярите на дипломи „di Мaturità 
magistrale“ са напълно квалифицирани да преподават в Италия и че конкурсът 
представлява само процедура за набиране на персонал, необходима за получаване на 
постоянен пост в държавно училище. 

На 31 май 2013 г. Комисията отправи писмо в тази връзка до италианските органи 
посредством „Пилот ЕС“. 

Комисията ще информира Европейския парламент относно отговора на италианските 
органи.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 31 януари 2014 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че италианското Министерство на образованието, 
висшите учебни заведения и научните изследвания е отказало да удостовери, въз 
основа на неговата диплома „di Maturità Magistrale“, че той е напълно квалифициран да 
преподава в Италия в детски градини и начални училища, тъй като Министерството 
удостоверява единствено квалификации, които дават правото да се заемат 
преподавателски постове на постоянен договор в италианските държавни училища.  
Следователно той не е могъл да получи признаване на квалификацията си в 
Обединеното краство.

След анализ на италианското законодателство Комисията стигна до заключението, че 
титулярите на „diploma di maturità Magistrale“ са напълно квалифицирани да преподават 
в Италия и че конкуресът представлява само процедура за набиране на персонал на 
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постоянна длъжност в държавни училища.    

Комисията отправи писмо в тази връзка до италианските органи посредством „Пилот 
ЕС“ на 31.5.2013 г.. Италианските органи отговориха на 21.8.2013 г. Те признаха, че 
конкурсът представлява само процедура за набиране на персонал. Поради това, те 
предоставиха на вносителя удостоверение, че той е квалифициран да преподават в 
Италия, и потвърдиха това на органите на Обединеното кралство.        

Заключение

Въз основа на тази информация квалификацията на вносителя на петицията беше 
призната от органите на Обединеното кралство.   Следователно понастоящем му е 
разрешено  да преподава в Обединеното кралство. 


