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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0216/2009, внесена от Lenka Hlochova, с чешко гражданство, 
относно непризнаването в Германия на нейното британско и чешко 
средно образование във връзка с кандидатура за продължаване на 
образованието в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква, че органите по образованието в Кьолн отказват да признаят 
нейната британска и чешка диплома за средно образование във връзка с 
кандидатстването й за място във факултета по социални науки на „Fachhochschule 
Köln“. Вносителката, която преди това е учила английски, романски езици и 
политически науки в университета в Кьолн, признава, че британската й диплома за 
средно образование се състои от ограничен брой предмети (немски, психология и 
география), но чешката диплома за завършване на средно образование е призната от 
централната служба за разпределяне на места във висшето образование (ZVS) като 
напълно равностойна на германска диплома за завършване на средно образование. Тъй 
като тя счита, че това е случай на сериозно неспазване на приложимите разпоредби на 
законодателството на ЕС относно признаването на дипломи, тя моли Европейския 
парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
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Вносителката на петицията, с чешко гражданство, живее в Германия и от 2002 г. е 
записана в университета в Кьолн, където изучава английски, романски езици и 
политически науки. Тя е завършила средното си образование в Англия, което се състои 
от ограничен брой предмети (немски, психология и география); впоследствие в 
Чешката република тя е положила успешно допълнителен изпит по чешки език и чешка 
литература и получава диплома за средно образование. Според вносителката на 
петицията, чешката диплома за средно образование като цяло се признава от 
германските органи — в дадения случай, от централната служба за разпределяне на 
места във висшето образование (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) 
като напълно равностойна на германска диплома за средно образование (Abitur).

Въпреки това, след като е подала заявление за Факултета по социални науки към висше 
учебно заведение в Кьолн (Fachhochschule Köln), тя не е била приета с уточнението, че 
нейната доплома за средно образование й предоставя единствената възможност да се 
запише в специалността „Хуманитарни науки“ (geisteswissenschaftlichen Fächern), 
която, наред с другото, включва литература и история.

Вносителката на петицията счита отказа на германските органи за сериозно нарушение 
на правото на Общността в областта на признаването на дипломи и моли за намеса от 
страна на Европейския парламент.

Коментари на Комисията

Тази петиция попада в областта на академичното признаване на дипломи, тъй като 
става ясно, че основната цел на заинтересованото лице е чрез признаването на чешката 
диплома за средно образование да продължи висшето си образование.

Основната отговорност за академичното признаване на дипломите е на публичните 
органи на държавите-членки, а не на институциите на Европейския съюз. Ролята на 
институциите на ЕС е да насърчава държавите-членки да въведат ефективни и 
прозрачни системи за признаване. Именно в рамките на това усилие Комисията 
насърчи държавите-членки да създадат мрежа от информационни центрове, които имат 
за цел да оказват помощ при разрешаването на трудности във връзка с академичното 
признаване. По-подробна информация може да се получи на уебстраницата на мрежата 
(Национални информационни центрове за академично признаване — NARIC —
http://www.enic-naric.net/), на която са публикувани също така всички лица за контакт 
във всички държави-членки.

Освен това в областта на академичното признаване на дипломи, както и в други 
области, които попадат в приложното поле на Договора, е забранено упражняването на 
дискриминация, основана на гражданство. Същевременно в този контекст не изглежда 
вносителката на петицията да е жертва на такава дискриминация. Всъщност 
съдържанието на учебните предмети възпрепятства приемането ѝ в университетската 
специалност, за която тя кандидатства в Германия, а не нейното гражданство. 
Следователно Комисията допуска, че решението относно приемането на кандидат с 
германско гражданство или на кандидат, завършил средно образование в Германия, би 
било същото, ако съдържанието на предметите, които са били изучавани в средното 
училище, не съответства на избраната специалност в университета.
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Заключение

Като се имат предвид гореизложените факти, Комисията предлага вносителката на 
петицията да се свърже с лицата за контакт на Чешката република и на Федерална 
република Германия, посочени на уебстраницата по-горе, и остава на нейно 
разположение за допълнителна помощ, в случай че предостави доказателства, че е 
жертва на дискриминация, основана на гражданство, или на различно отношение във 
връзка с вземането предвид на съдържанието на средното образование по отношение на 
студентите, завършили германско училище.


