
CM\789512LT.doc PE428.097v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0216/2009 dėl mokslo baigimo pažymėjimų, gautų Didžiojoje 
Britanijoje ir Čekijoje, nepripažinimo Vokietijoje pateikus prašymą stoti į 
aukštojo mokslo įstaigą, kurią pateikė Čekijos pilietė Lenka Hlochova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kelno mokslo įstaigų valdžia atsisako pripažinti jos 
Didžiojoje Britanijoje ir Čekijoje gautus vidurinio mokslo baigimo pažymėjimus, jai pateikus 
prašymą stoti į Fachhochschule Köln Socialinių mokslų fakultetą. Peticijos pateikėja, 
anksčiau studijavusi anglų kalbą, romanų kalbas ir socialinius mokslus Kelno universitete, 
pripažįsta, kad jos Didžiojoje Britanijoje gautas vidurinio mokslo baigimo pažymėjimas 
apima tik tam tikrus dalykus (vokiečių kalbą, psichologiją ir geografiją), bet Čekijoje gautą 
mokyklos baigimo pažymėjimą Centrinis studijų vietų skyrimo biuras (ZVS) pripažįsta kaip 
visiškai atitinkantį Vokietijos mokyklos baigimo pažymėjimą. Peticijos pateikėja mano, kad 
šiuo atveju šiurkščiai pažeidžiamos Bendrijos diplomų pripažinimo nuostatos, ir dėl to prašo 
Europos Parlamentą įsikišti. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėja yra Vokietijoje gyvenanti Čekijos pilietė, ir nuo 2002 m. ji yra Kelno 
universiteto studentė: studijuoja anglų kalbą, romanų kalbas ir politinius mokslus. Vidurinę 
mokyklą ji baigė Anglijoje, ten mokėsi nedaug dalykų (vokiečių kalbos, psichologijos ir 
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geografijos); po to atvyko į Čekijos Respubliką, ten išlaikė papildomą čekų kalbos ir 
literatūros egzaminą ir gavo vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą. Pasak peticijos 
pateikėjos, Čekijos vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas yra visuotinai pripažįstamas 
Vokietijos valdžios institucijų – būtent Centrinio studijų vietų skyrimo biuro (vok. 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS) – kaip visiškai atitinkantis Vokietijos 
abitūros pažymėjimą.

Nepaisant to, kai peticijos pateikėja pateikė savo kandidatūrą vienos Kelno aukštojo mokslo 
įstaigos (Fachhochschule Köln) Socialinių mokslų fakultetui, ji nebuvo priimta paaiškinus, 
kad jos vidurinio mokslo baigimo pažymėjimas suteikia galimybę studijuoti tiktai 
humanitarinės pakraipos mokslus (geisteswissenschaftlichen Fächern), t. y., be kitko, 
literatūrą ir istoriją.

Peticijos pateikėja mano, kad toks Vokietijos valdžios institucijų atsisakymas yra šiurkštus 
Bendrijos teisės pažeidimas diplomų pripažinimo srityje, ir prašo Europos Parlamentą įsikišti.

Komisijos pastabos

Ši peticija priskirta diplomų akademinio pripažinimo sričiai, kadangi aišku, jog pagrindinis 
peticijos pateikėjos tikslas yra pasiekti, kad būtų pripažintas jos Čekijos vidurinio mokslo 
baigimo pažymėjimas ir leista tęsti aukštojo mokslo studijas.

Pagrindinė atsakomybė už diplomų akademinį pripažinimą tenka valstybių narių valdžios 
institucijoms, o ne Europos Sąjungos institucijoms. Pastarosioms tenka vaidmuo skatinti 
valstybes nares kurti veiksmingas ir skaidrias pripažinimo sistemas. Tokiomis aplinkybėmis 
Komisija paskatino valstybes nares sukurti informacijos centrų tinklą ir padėti spręsti 
akademinio pripažinimo problemas. Tikslesnę informaciją galima gauti Nacionalinių 
akademinio pripažinimo informacijos centrų tinkle (angl. National Academic Recognition 
Information Centres,NARIC: http://www.enic-naric.net/), kuris skelbia ir visų valstybių narių 
kontaktinius duomenis. 

Be to, diplomų akademinio pripažinimo srityje ir kitose Sutarties taikymo srityse draudžiamas 
asmens diskriminavimas dėl tautybės. Tačiau mūsų nagrinėjamu atveju peticijos pateikėja 
nėra nukentėjusi nuo tokios diskriminacijos. Kliūtis, trukdanti jai įstoti į pageidaujamą 
universiteto padalinį Vokietijoje, yra ne jos tautybė, o mokymosi dalykų turinys. Dėl to 
Komisija mano, kad sprendimas dėl vokiečių tautybės kandidatės arba dėl kandidatės, vidurinį 
mokslą baigusios Vokietijoje, būtų toks pat, jeigu dalykų, kurių ji mokėsi vidurinėje 
mokykloje, turinys neatitiktų pasirinktos universitetinio mokslo krypties.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, Komisija siūlo peticijos pateikėjai kreiptis į  
minėtame interneto puslapyje nurodytus informacijos centrus Čekijos Respublikoje ir 
Vokietijos Federacinėje Respublikoje, ir yra jos paslaugoms, jeigu prireiktų papildomos 
pagalbos arba jeigu ji pateiktų įrodymų, kad nukentėjo nuo diskriminacijos dėl tautybės arba 
nuo nevienodo požiūrio vertinant jos vidurinio mokslo turinį, palyginti su studentais, 
baigusiais Vokietijos vidurinę mokyklą.“


