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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0683/2009, внесена от Maurizio Tani, с италианско гражданство, от 
името на група студенти, подкрепена от 55 подписа, относно предполагаема 
дискриминация при признаването на италианските университетски дипломи
в някои държави-членки

1. Резюме на петицията

Група италиански студенти критикува факта, че някои държави-членки занижават 
точките на италианските университетски дипломи по европейската система за трансфер 
на кредитни точки, въпреки прилагането на еднакви изисквания относно програмата и 
дипломните работи, като тези спрямо курсовете на обучение в съответните държави-
членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Подписалите настоящата петиция лица, които са италиански студенти, следващи в 
страната си, искат Европейският парламент да се намеси, за да прекрати 
дискриминацията, която според тях се прилага спрямо италианските граждани в някои 
държави от Европейския съюз, сред които Швеция, Дания и Обединеното кралство. 
Това се отнася до старата система на италианските дипломи, която официално е 
включвала четири години обучение, но според вносителите на петицията реално се е 
равнявала на най-малко пет години. По-конкретно – пак според вносителите на 
петицията – тяхното четиригодишно обучение плюс дипломната работа за завършване
на висше образование, състояща се от 70 000 думи, съответстват на 300 кредитни точки 
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по европейската система за натрупване и трансфер на кредитни точки ECTS, докато 
горепосочените държави им признават само 180-240 кредитни точки. Вносителите на 
петицията считат, че това противоречи на принципите на Договора от Лисабон и 
Болонския процес.

Като цяло петицията повдига въпроса за метода на изчисляване на кредитните точки по
системата ECTS. Този въпрос се отнася до организацията на образователната система, и 
следователно е отговорност на държавите-членки. Освен това, Болонският процес и 
свързаните с него университетски реформи се основават на междуправителствено 
споразумение, а не на правото на Общността.

Въпреки това, с цел да насърчи мобилността на студентите в Европейския съюз, тази 
година Комисията публикува упътване за ползвателите на ECTS, което вносителите на 
петицията могат да намерят на следния интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Страници 20–22 и приложение 2 към това упътване разглеждат по-подробно този 
въпрос.

По-обща информация може да бъде намерена на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

В заключение, Комисията допринася за възможно най-доброто разбирателство между 
държавите-членки по този въпрос, но в правото на Европейския съюз няма разпоредби 
със задължителна юридическа сила в тази област.


