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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0699/2009 dėl asmenų, turinčių Lenkijoje įgytą architektūros studijų 
diplomą, diskriminavimo užsienyje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Pawel Gregorek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris turi Lenkijoje įgytą architektūros studijų diplomą, aprašo sunkumus, 
su kuriais jis susidūrė siekdamas įstoti į antrosios pakopos architektūros studijas Belfasto 
universitete. Jis informuoja, kad reikalaujama, jog kartu su Lenkijoje išduotu diplomu jis 
pateiktų atitinkamo Lenkijos regiono architektų rūmų nario pažymėjimą, kuriuo patvirtintų, 
kad jis gali verstis architekto praktika Lenkijoje. Tačiau architektų rūmų nariu Lenkijoje 
galima tapti tik įgijus antrosios pakopos studijų Lenkijoje diplomą. Peticijos pateikėjas 
atkreipia dėmesį į tai, kad nors 2008 m. Lenkijoje buvo pakeistos architektų rūmų narystės 
taisyklės, tai nepadarė poveikio jo ar kitų asmenų, turinčių Lenkijos architektūros studijų 
diplomą ir gyvenančių užsienyje, padėčiai. Kadangi peticijos pateikėjas mano, kad šiuo atveju 
su juo elgiamasi diskriminuojamai, prašo Europos Parlamento imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarko taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas 2003 m. įgijo Krokuvos technikos universiteto (Lenkija) architektūros 
fakulteto pirmosios pakopos architektūros studijų diplomą. Įgijęs diplomą jis pradėjo dirbti 
architektų biure Lenkijoje, o 2007 m. nusprendė išvykti dirbti į Šiaurės Airijoje esantį 
architektų biurą, kuriame dirba iki šiol. Praėjusiais metais peticijos pateikėjas pradėjo ruošti 
dokumentus, reikalingus norint gauti leidimą verstis architekto praktika Jungtinėje 
Karalystėje.



PE438.308v01-00 2/3 CM\802743LT.doc

LT

Norint gauti šį leidimą, Jungtinėje Karalystėje reikia baigti metų trukmės magistro studijas
akredituotame universitete, be to reikia turėti mažiausiai dvejų metų darbo architektų biure 
patirtį; tačiau Karališkasis Belfasto universitetas informavo, kad, norėdamas įstoti į magistro 
studijų architektūros programą, be Lenkijoje įgyto architektūros studijų diplomo, jis privalo 
pateikti Lenkijos architektų rūmų nario pažymėjimą, kuriuo patvirtintų, kad jis gali verstis 
architekto praktika Lenkijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia padėtis yra paradoksali, 
nes, jeigu jis turėtų leidimą verstis architekto praktika Lenkijoje, jis automatiškai būtų 
pripažintas Jungtinėje karalystėje ir jam nebereikėtų papildomų studijų; tačiau, norint 
Lenkijoje gauti architektų rūmų nario pažymėjimą, reikia įgyti ne tik bakalauro, bet ir 
magistro studijų diplomą. Todėl peticijos pateikėjas mano, kad jis atsidūrė užburtame rate. 
Galiausiai peticijos pateikėjas priduria, kad 2008 m. Lenkijoje buvo pakeistos architektų rūmų 
narystės taisyklės, tačiau tai nepadarė poveikio jo ar kitų asmenų, turinčių Lenkijos 
architektūros studijų diplomą ir gyvenančių užsienyje, padėčiai.

Peticijos pateikėjas negavo leidimo verstis architekto praktika Lenkijoje. Jam stojant į 
architektūros studijas Jungtinėje Karalystėje susidurta su akademinės kvalifikacijos, o ne 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo problema. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties, 
taikytos iki 2009 m. lapkričio 30 d., 5 straipsnio nuostatas ir Europos Sąjungos sutarties1, 
taikomos nuo 2009 m. gruodžio 1 d., 5 straipsnį pagal kompetencijos suteikimo principą 
Sąjunga veikia tik neperžengdama ribų kompetencijos, kurią, siekiant Sutartyse nustatytų 
tikslų, jau šiose Sutartyse suteikė valstybės narės, o visa Sutartimis Sąjungai nepriskirta 
kompetencija priklauso valstybėms narėms. Be to, EB sutarties 149 straipsnyje (Sutarties dėl 
ES veikimo, taikomos nuo 2009 m. gruodžio 1 d., 165 straipsnyje) nustatyta, kad Europos 
Sąjunga prie geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių narių 
bendradarbiavimą ir prireikus paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai 
pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą 
bei gerbdama jų kultūrų ir kalbų įvairovę.

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, universiteto diplomų, reikalingų stojant į aukštesnės pakopos 
studijas, pripažinimas yra valstybių narių kompetencija.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija galėtų įsikišti tokiu atveju, jei pripažinti diplomą būtų 
atsisakoma dėl diskriminacijos dėl pilietybės. Be to, atsisakymas pripažinti akademinį 
diplomą arba studijų trukmę be pagrįstos priežasties arba ilgas ir neproporcingai brangus, 
palyginti su tikrosiomis procedūrų kainomis, formalumų tvarkymas gali būti laikomi sankcija 
Europos piliečiui, pasinaudojusiam laisvo judėjimo teise ir įgijusiam išsilavinimą kitoje 
valstybėje narėje. Tokiu atveju šie veiksmai gali būti laikomi Europos Sąjungos teisės 
pažeidimais. 

Siekdama pašalinti praktines kliūtis, susijusias su akademinių diplomų pripažinimu kitoje 
valstybėje narėje nesiimant teisinių veiksmų, Europos Sąjunga skatina valstybes nares įsteigti 
informacijos apie akademinių diplomų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą centrų tinklą, 
kuris padėtų spręsti problemas dėl diplomo pripažinimo ir (arba) priėmimo studijuoti 
problemas tiesiog valstybių narių centrams tarpusavyje keičiantis informacija.

                                               
1 Konsoliduota versija, paskelbta OL C 115, 2008 5 9, p. 13.
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Jeigu peticijos pateikėjas nori gauti daugiau informacijos apie diplomų ir studijų trukmės 
pripažinimą, jam patariama kreiptis į tinklą ENIC-NARIC, kurio nuorodą pateikiame toliau 
(nurodytoje interneto svetainėje galima rasti Ispanijos, Prancūzijos ir visų kitų valstybių narių 
atstovybių adresus ir kontaktus):

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

Galiausiai siekdama, kad visi neaiškumai būtų išspręsti, Komisija norėtų priminti, kad 
2007 m. gavo Lenkijos architektų asociacijos (ADRUP) skundą dėl tos pačios problemos; 
Komisija susisiekė su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis, kurios 2008 m. 
balandžio 9 d. atsiuntė atsakymą, prašydamos papildomos informacijos apie konkretų skundą.
Jungtinės Karalystės valdžios institucijų nuomone, įstaiga, atsakinga už architektų 
registravimą (ARB, angl. Architects Registration Board) neturi galios trukdyti studentams 
įstoti į universitetus. Tai reiškia, kad skunde įsivėlė painiava stojimo tęsti studijas (akademinė 
kvalifikacija) ir profesinės kvalifikacijos vertinimo procedūros, kurią atlieka ARB. 
2008 birželio 20 d, atžvilgiu. Komisija skundo pateikėjams perdavė Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų paaiškinimus. Kadangi Komisija iš skundo pateikėjų negavo jokio 
atsakymo, ginčas laikomas išspręstu.“


