
CM\800299RO.doc PE431.124v01-00

RO Unită în diversitate RO
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Comisia pentru petiţii

17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 607/2009, adresată de Rona Steffens, de cetăţenie germană, privind 
recunoaşterea în Germania a diplomelor sale universitare obţinute în Olanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara care a studiat în Olanda şi îşi caută un post de profesoară în Germania, 
menţionează că autorităţile germane refuză să-i recunoască diplomele universitare obţinute în 
Olanda. Petiţionara susţine că rezultatele pe care le-a obţinut şi creditele care i-au fost 
acordate în conformitate cu sistemul Bologna o fac eligibilă pentru postul respectiv şi, prin 
urmare, solicită sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[(articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiţionara a studiat în Olanda şi îşi caută un post de profesoară în Germania. Ea menţionează 
că autorităţile germane refuză să-i recunoască diplomele universitare obţinute în Olanda în 
vederea ocupării acestui post. Aceasta susţine că rezultatele pe care le-a obţinut şi creditele 
care i-au fost acordate în conformitate cu procesul Bologna ar trebui să-i permită accesul la 
postul respectiv.

Comisia menţionează faptul că, în conformitate cu articolul 5 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, Comunitatea trebuie să acţioneze în limitele competenţelor care îi sunt 
atribuite prin acest tratat. În domeniul educaţiei, articolul 149 din tratat stipulează contribuţia 
Comunităţii la dezvoltarea unui învăţământ de calitate, prin încurajarea cooperării dintre 
statele membre şi, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea şi completarea acţiunii 
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acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre faţă de conţinutul 
învăţământului şi de organizarea sistemului educaţional. În acest context, recunoaşterea 
academică a diplomelor universitare este de competenţa exclusivă a statelor membre. În ceea 
ce priveşte procesul Bologna la care face referire petiţionara, acesta nu reprezintă un sistem de 
norme obligatorii, ci un proces voluntar şi interguvernamental, iar reformele sale nu au fost 
încă aplicate în toate domeniile învăţământului universitar în statele membre.

Totuşi, Comisia continuă să încurajeze mobilitatea studenţilor, aşa cum o dovedeşte 
publicarea în iulie 2009 a Cărţii Verzi pentru promovarea mobilității tinerilor în scop 
educațional: este unul din obiectivele acţiunii sale în materie de educaţie, acesta cuprinzând în 
mod egal încurajarea recunoaşterii universitare a diplomelor [articolul 149 alineatul (2) din 
Tratat]. Comisia consideră, aşadar, că refuzul recunoaşterii unei diplome sau a unei perioade 
de studii fără o justificare corespunzătoare sau aplicarea unor proceduri excesiv de 
îndelungate sau costisitoare ar putea fi interpretate drept o sancţiune împotriva unui cetăţean 
european pentru faptul că şi-a exercitat dreptul la libera circulaţie şi a urmat studiile într-un alt 
stat membru. Într-o astfel de situaţie, asemenea practici ar putea fi considerate încălcări ale 
dreptului comunitar. 

Pentru depăşirea dificultăţilor practice legate de recunoaşterea diplomelor care depăşesc 
graniţele UE fără a recurge la proceduri juridice, Uniunea Europeană a încurajat statele 
membre să înfiinţeze o reţea de centre de informare pentru recunoaşterea diplomelor 
universitare şi a calificărilor profesionale, care adesea pot veni în sprijinul soluţionării acestei 
categorii de probleme, prin contacte directe între centrele din ţările respective. Pentru 
informaţii suplimentare privind recunoaşterea diplomelor şi a perioadelor de studii, se 
recomandă petiţionarei să consulte reţeaua ENIC-NARIC. Site-ul internet următor furnizează 
toate adresele şi punctele de contact pentru toate statele membre.

http://www.enic-naric.net/


