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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1343/2008, adresată de Jocelyn Charles Andriamalzony, de cetățenie 
franceză, privind admiterea la universitatea din Luxemburg

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este resortisant francez, rezident în Germania. Acesta s-a înscris la un curs 
organizat de universitatea din Luxemburg, dar nu a fost acceptat, pe motiv că trebuie să aibă 
cetățenie luxemburgheză sau să posede o diplomă luxemburgheză de bacalaureat. Având în 
vedere convenția de la Bologna și tratatul Schengen, ambele semnate de către Luxemburg, 
petiționarul consideră că Luxemburg nu poate respinge studenții din cauza cetățeniei lor sau a 
locului în care au obținut bacalaureatul. Acesta solicită clarificări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Serviciile Comisiei au fost sesizate în legătură cu dificultățile întâmpinate de un cetățean de 
cetățenie franceză care dorește să urmeze la Luxemburg studii de licență în domeniul științele 
vieții-medicină din cadrul Facultății de Științe, Tehnologie și Comunicare din Luxemburg.
Conform informațiilor comunicate de către petiționar, juriul de acreditare a competențelor din 
cadrul facultății nu a acceptat cererea sa de înmatriculare, scrisoarea prin care a fost informat 
de această decizie neprecizând motivul refuzului. În schimb, decanul facultății i-ar fi 
comunicat verbal că respingerea dosarului său de înmatriculare a fost motivată de 
considerente legate de cetățenie.
Comisia amintește că din jurisprudența Curții (hotărârile din 1 iulie 2004, Cauza C-65/03, 
Comisia împotriva Belgiei, punctul 27 și din 7 iulie 2005, Cauza C-147/03, Comisia 
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împotriva Austriei, punctul 35), rezultă că articolul 12 alineatul (1) din Tratatul CE, care 
enunță principiul interzicerii oricărei forme de discriminare pe motiv de cetățenie în aplicarea 
tratatului, se aplică condițiilor stabilite de către statele membre pentru accesul la învățământul 
superior.

Prin urmare, serviciile Comisiei intenționează să efectueze o anchetă cu privire la faptele 
relatate și să solicite explicații autorităților competente din Luxemburg, pentru a garanta 
respectarea dreptului comunitar în acest domeniu.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

La 7 octombrie 2009, Comisia a contactat autoritățile luxemburgheze competente pentru a 
obține informații cu privire la refuzul juriului de acreditare a competențelor din cadrul 
Facultății de Științe, Tehnologie și Comunicare, Universitatea din Luxemburg, de a permite 
înscrierea petiționarului la cursurile de nivel licență aferente primului semestru al anului 
universitar 2008-2009 în domeniul științele vieții – medicină. Autoritățile luxemburgheze au 
transmis un răspuns la 9 decembrie 2009. După examinarea acestuia, Comisia nu poate decât 
să constate că legislația luxemburgheză respectă dreptul Uniunii Europene. 

Astfel, articolul 3 alineatul (1) al legii din 12 august 2003 prevede că „accesul în primul an de 
studii universitare este permis tuturor titularilor unei diplome de absolvent de liceu sau de 
absolvent de liceu cu profil tehnic sau ai unei diplome de studii postliceale tehnice 
corespunzătoare studiilor universitare respective sau ai unor diplome ori certificate emise în 
străinătate și echivalate de către Ministerul Educației Naționale.” Diplomele de tip 
„bacalaureat” emise de un stat membru al Uniunii Europene trebuie să fie echivalate din 
oficiu, iar criteriul cetățeniei nu poate fi un factor de condiționare a accesului la studii.

De asemenea, din faptele prezentate, este dificil să se deducă existența unei infracțiuni sau a 
unei aplicări eronate a dreptului comunitar.

Prin urmare, ținând seama de informațiilor comunicate, precum și de elementele analizate, 
Comisia nu intenționează să deschidă o procedură de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva Luxemburgului. 


