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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0683/2009, ingediend door Maurizio Tani (Italiaanse 
nationaliteit), namens andere universiteitsstudenten, gesteund door 55 
medeondertekenaars, over vermeende discriminatie bij de erkenning van de 
gelijkwaardigheid van Italiaanse universiteitsdiploma's in bepaalde lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Een groep Italiaanse universiteitsstudenten beklaagt zich erover dat bepaalde lidstaten in het 
kader van het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten (ECTS) te weinig 
punten toekennen aan Italiaanse universiteitsdiploma's, ondanks het feit dat wordt voldaan aan 
de eisen inzake cursussen en scripties die in de respectieve lidstaten gelden. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

De ondertekenaars van dit verzoekschrift, Italiaanse universiteitsstudenten, verzoeken het 
Europees Parlement om een einde te maken aan de discriminatie waarvan, volgens hen, 
Italiaanse burgers in bepaalde lidstaten van de EU, waaronder Zweden, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk, het slachtoffer zouden zijn. De discriminatie betreft het oude Italiaanse 
diplomasysteem dat officieel vier studiejaren omvatte, maar in werkelijkheid, volgens 
indieners, het equivalent was van minstens vijf jaar. Om precies te zijn, en nog steeds volgens 
indieners, komt hun studie van vier jaar plus hun 70 000 woorden tellende eindscriptie, 
overeen met 300 punten in het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten, terwijl 
voornoemde landen hen slechts 180-240 punten erkennen. Indieners zijn van mening dat dit in 
strijd is met de beginselen van het Verdrag van Lissabon en van het Bologna-proces.
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Om kort te gaan: het verzoekschrift betreft de berekeningsmethode van de punten in het kader 
van het ECTS. Deze kwestie valt evenwel onder de organisatie van het onderwijssysteem en 
bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Dit geldt ook voor het Bologna-
proces en de universitaire hervormingen die daarmee verband houden. Deze zijn gebaseerd op 
een intergouvernementeel akkoord en niet op het Gemeenschapsrecht.

De Europese Commissie heeft echter wel dit jaar, ter bevordering van de mobiliteit van 
studenten in de Europese Unie, een ECTS-gebruikersgids gepubliceerd die indieners op het 
volgende internetadres kunnen vinden: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/ects/guide_en.pdf.

Het voorwerp van dit verzoekschrift wordt in detail behandeld op bladzijden 20-22 en in 
bijlage 2 van deze gids.

Meer algemene informatie is op deze site te vinden: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc48_en.htm.

Kortom, de Commissie draagt bij aan de beste mogelijke verstandhouding tussen de lidstaten 
over dit onderwerp, maar het recht van de Europese Unie bevat op dit gebied geen bindende 
juridische bepalingen.


