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Temats: Lūgumraksts Nr. 0607/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rona Steffens, 
par viņas Nīderlandē iegūtās akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura studējusi Nīderlandē un meklē skolotājas darbu Vācijā, norāda, 
ka Vācijas iestādes atsakās atzīt viņas Nīderlandē iegūto akadēmisko kvalifikāciju. 
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas iegūtie rezultāti un saskaņā ar Boloņas sistēmu 
piešķirtie kredītpunkti sniedz viņai tiesības ieņemt attiecīgo amatu un tāpēc viņa lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja studēja Nīderlandē un meklē skolotājas darbu Vācijā. Viņa norāda, 
ka Vācijas varas iestādes atsakās, lai viņu pieņemtu šajā darbavietā, atzīt viņas Nīderlandē 
iegūtās akadēmiskās kvalifikācijas. Viņa apgalvo, ka rezultātiem, ko viņa ieguva, un 
kredītpunktiem, kas viņai tika piešķirti saskaņā ar Boloņas procesu, vajadzētu viņai ļaut 
strādāt attiecīgajā darba vietā.

Komisija atzīmē, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantu Kopiena 
darbojas saskaņā ar šā līguma piešķirtajām pilnvarām un izvirzītajiem mērķiem. Izglītības 
jomā Līguma 149. pants nosaka, ka, veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā 
atbalstot un papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnīgi 
respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju. Šajā 
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kontekstā universitāšu akadēmisko diplomu atzīšana ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. 
Boloņas process, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēja, nav saistošu noteikumu kopums, bet 
brīvprātīgs starpvaldību process, un tā reformas dalībvalstīs vēl nav īstenotas visās 
universitātes studiju jomās.

Tomēr Komisija nemitīgi veicina studentu mobilitāti, par ko liecina 2009. gada jūlijā 
publicētā Zaļā grāmata par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu: tas ir viens no tās rīcības 
izglītības jomā mērķiem, kas ietver arī diplomu akadēmiskas atzīšanas veicināšanu (līguma 
149. panta 2. punkts). Tātad Komisija uzskata, ka atteikumu atzīt diplomu vai studiju periodu 
bez pienācīga attaisnojuma vai arī pārlieku garu vai dārgu procedūru piemērošanu varētu 
interpretēt kā sankciju pret Eiropas pilsoni, kas izmantojusi pārvietošanās brīvību un studējusi 
citā dalībvalstī. Ņemot vērā šāda veida hipotēzi, šo praksi varētu uzskatīt par Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumu. 

Lai novērstu praktiskas grūtības, kas saistītas ar kvalifikāciju atzīšanu pāri robežām Eiropas 
Savienībā bez juridisku procedūru izmatošanas, Eiropas Savienība mudināja dalībvalstīs 
izveidot informācijas centru tīklu akadēmiskai atzīšanai un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanai, kas bieži var palīdzēt risināt šāda veida problēmas, izmantojot tiešu saziņu starp 
attiecīgo valstu centriem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par diplomu un studiju periodu 
atzīšanu, lūgumraksta iesniedzējai tiek rekomendēts vērsties ENIC/NARIC tīklā. Visu 
dalībvalstu visas adreses un kontaktpunkti ir norādīti šādā tīmekļa vietnē:

http://www.enic-naric.net/.”


