
CM\800260LT.doc PE431.105v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

17.12.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0839/2009 dėl aukštojo techninio mokslo sekretoriaus diplomo 
„Brevet de Technicien Superieur“ (BTS), Švietimo ministerijos pripažįstamo 
dvikalbio sekretoriaus pažymėjimu, kurią pateikė Ispanijos pilietė María 
Antonia Moro Ortigosa

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reiškia nepasitenkinimą, kad ministerija, pripažindama jos Prancūzijoje 
įgytą aukštojo techninio mokslo sekretoriaus diplomą (BTS), neįvertino jo kaip aukštojo 
mokslo diplomo ir pripažino jį tik kaip vidurinio profesinio techninio mokslo diplomą. 
Peticijos pateikėja nesutinka su tokiu ministerijos įvertinimu. Pastaroji jai siūlo sprendimą 
apskųsti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėja prašė oficialiai pripažinti jos Prancūzijoje įgytą aukštojo techninio mokslo 
sekretoriaus diplomą „Brevet de Technicien Supérieur“ (BTS). Peticijos pateikėja teigia, kad, 
remiantis peticijos priede pateikta Prancūzijos švietimo sistemos schema, šis diplomas 
Prancūzijos švietimo sistemoje yra laikomas aukštojo mokslo diplomu. Be to, šias studijas ji 
pradėjo jau įgijusi brandos atestatą.

Tačiau peticijos pateikėja išreiškia nepasitenkinimą, kad, nors Ispanijos švietimo ministerija 
pripažino jos diplomą, tačiau, neatsižvelgė į tai, kad peticijos pateikėja įgijo aukštojo mokslo 
diplomą – Ispanijos švietimo ministerija jį pripažino kaip vidurinio profesinio techninio 
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mokslo diplomą. Ispanijos valdžios institucijos pripažindamos BTS diplomą jį apibrėžė kaip 
Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo 
Grado, Rama Administrativa y Comercial, tai reiškia „dvikalbio sekretoriaus pažymėjimas, 
antrosios pakopos profesinis mokymas, administravimo ir prekybos sritis“.

Peticijos pateikėja nesutinka su tokiu sprendimu, nes mano, kad ministerijos apibrėžimu jos 
diplomas yra nuvertinamas. Ji nurodo, kad Ispanijoje nėra šio diplomo atitikmens. Ministerija, 
atsakydama į peticijos pateikėjos prašymą iš naujo įvertinti jos diplomą, peticijos pateikėjai 
siūlo kreiptis į administracinį teismą.

Galiausiai peticijos pateikėja nurodo, kad ji daug dirbo, kad gautų šį diplomą, todėl, jei būtų 
žinojusi, kad gaus pagrindinį išsilavinimą atitinkantį diplomą, po brandos atestato ji studijoms 
nebūtų skyrusi papildomų dvejų metų. Taigi Ispanijos valdžios institucijų sprendimas jai yra 
kliūtis ir ji jaučiasi baudžiama savo šalies dėl to, kad studijavo kitoje valstybėje narėje.

Komisijos pastabos

Komisija sutinka su peticijos pateikėjos pastabomis, kad jos studijos Prancūzijoje 
organizuojamos įgijus brandos atestatą ir studijos, kurias baigus gaunamas BTS diplomas, 
Prancūzijoje priskiriamos prie aukštojo mokslo. Komisija suvokia, kad peticijos pateikėjos 
įgyto diplomo atitikmenį rasti sudėtinga dėl to, kad šios studijos nepriklauso žinomai studijų 
struktūrai, susidedančiai iš pagrindinių studijų, magistro studijų ir doktorantūros studijų, nes 
pirmojo šios struktūros etapo studijos trunka trejus metus, ir pagal Bolonijos procesą nėra 
jokio tarpinio etapo. Tačiau išnagrinėjus pateiktus dokumentus galima teigti, kad peticijos 
pateikėja diplomą įgijo 1990 m., t. y. anksčiau nei įsigaliojo Bolonijos procesas.

Komisija primena, kad pagal EB sutarties 149 straipsnį dėl akademinių diplomų pripažinimo 
gali spręsti tik pačios valstybės narės, o ne Bendrija. Komisijos nuomone, problemą reikėtų 
spręsti atsižvelgiant į diplomo išdavimo metu galiojusius atitikmenis. Reikėtų atsižvelgti ir į 
tai, kad studentas neturi būti baudžiamas dėl to, kad visą laikotarpį (ar jo dalį) studijavo kitoje 
valstybėje narėje. Iš esmės, atsisakymas pripažinti akademinį diplomą arba studijų trukmę be 
pagrįstos priežasties arba ilgas ir brangus formalumų tvarkymas gali būti laikomi sankcija 
Europos piliečiui, pasinaudojusiam laisvo judėjimo teise ir įgijusiam išsilavinimą kitoje 
valstybėje narėje. Todėl tokiu atveju šie veiksmai gali būti laikomi Bendrijos teisės 
pažeidimais.

Siekdama pašalinti praktines kliūtis, susijusias su akademinio diplomo pripažinimu kitoje 
valstybėje narėje nesiimant teisinių veiksmų, Europos Sąjunga skatina valstybes nares įsteigti 
informacijos apie akademinių diplomų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą centrų tinklą, 
kuris padėtų išspręsti tokias problemas tiesiog valstybių narių centrams tarpusavyje keičiantis 
informacija.

Jei peticijos pateikėja nori gauti daugiau informacijos apie diplomų ir studijų trukmės 
pripažinimą, jai patariama kreiptis į tinklą ENIC-NARIC. Toliau nurodytoje šio tinklo 
interneto svetainėje galima rasti visų valstybių narių atstovybių adresus ir kontaktus.

http://www.enic-naric.net/
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Europos Komisija sutinka, kad Ispanijos valdžios institucijų ir Europos Parlamento Peticijų 
komiteto siūlymas taikyti vidaus apskundimo tvarką (kreipiantis į administracinį teismą 
pasinaudoti Ispanijoje galiojančiomis teisių gynimo priemonėmis) yra teisingas, jei iki tol 
problema nebus išspręsta kitais būdais. Iš esmės, nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant 
teismus, gali iš arčiau susipažinti su šiuo konkrečiu atveju, ir joms patogiau tirti visus šio 
atvejo aspektus, kad laikui bėgant būtų išaiškinta šios srities painiava ir nacionalinių teisės 
aktų pakeitimai.“


