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Temats: Lūgumraksts Nr. 0699/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Pawel 
Gregorek, par to, ka ārvalstīs tiek diskriminēti cilvēki, kuriem ir Polijas grāds 
arhitektūrā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir Polijas grāds arhitektūrā, apraksta grūtības, ar kādām viņš 
saskāries, mēģinot iestāties viengadīgā pēcdiploma studiju arhitektūras kursā Belfāstas 
Universitātē. Viņš ir informēts, ka viņa Polijas grādam ir jāpievieno apliecība, kas apstiprina, 
ka viņš ir attiecīgās Polijas reģionālās Arhitektu palātas biedrs, tādējādi ļaujot viņam strādāt 
par arhitektu Polijā. Tomēr par Polijas Arhitektu palātas biedru ir iespējams kļūt tikai tad, ja ir 
atbilstīgs Polijas pēcdiploma grāds. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2008. gadā, lai gan 
tika ieviestas izmaiņas Polijas noteikumos par dalību Arhitektu palātā, tas nesniedza 
risinājumu viņam, kā arī citiem rezidentiem ārvalstīs, kuriem ir Polijas grāds arhitektūrā. Tā 
kā viņš uzskata, ka šis ir diskriminācijas gadījums, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējam ir maģistra grāds arhitektūrā, kas 2003. gadā iegūts Krakovas 
Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē (Polijā). Pēc maģistra diploma iegūšanas viņš 
sāka strādāt kādā Polijas arhitektu birojā un 2007. gadā nolēma doties strādāt uz Ziemeļīriju 
arhitektu birojā, kur viņš strādā joprojām. Pagājušā gadā viņš sāka kārtot formalitātes, lai 
iegūtu atļauju strādāt par arhitektu Apvienotajā Karalistē.
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Lai iegūtu šo atļauju, Apvienotajā Karalistē viņam pieprasīja iziet viena gada kursus 
akreditētā universitātē un iegūt vismaz divu gadu darba pieredzi kādā arhitektu birojā, bet 
Karalienes universitāte Belfāstā viņu informēja, ka, lai piekļūtu trešā līmeņa arhitektūras 
studijām, viņa Polijas diplomam jāpievieno apliecinājums par piederību reģiona 
kompetentajai Arhitektu palātai Polijā, kas viņam dotu tiesības strādāt arhitekta profesijā 
Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs saskata paradoksu, ka, ja viņam būtu tiesības strādāt arhitekta 
profesijā Polijā, šīs tiesības automātiski tiktu atzītas Apvienotajā Karalistē, un viņam nebūtu 
vajadzības pēc papildu kursiem universitātē; taču, lai reģistrētos Arhitektu palātā, viņam 
vajadzētu iegūt ne tikai maģistra grādu, bet beigt arī universitātes trešo ciklu. Tādēļ viņš 
uzskata, ka atrodas apburtā lokā. Visbeidzot, viņš papildina, ka 2008. gadā Polijas noteikumos 
par dalību Arhitektu palātā tika veiktas izmaiņas, bet tas nedeva risinājumu ne viņam, ne 
citām personām, kas dzīvo ārvalstīs un kam ir Polijas arhitekta diplomi.

Sākot no brīža, kad ieinteresētā persona neieguva tiesības strādāt arhitekta profesijā Polijā, uz 
lūgumu viņu uzņemt arhitektūras kursā Apvienotajā Karalistē attiecas viņa akadēmisko 
kvalifikāciju atzīšana un nevis viņa profesionālo kvalifikāciju atzīšana. Šajā jomā atbilstoši 
5. pantam Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, kas tika piemērots līdz 2009. gada 
30. novembrim un kas pārņemts 5. pantā Līgumā par Eiropas Savienību1, kurš piemērojams 
no 2009. gada 1. decembra, saskaņā ar kompetences piešķiršanas principu Savienība darbojas 
tikai to kompetenču robežās, ko tai līgumos piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos 
paredzētos mērķus, kompetence, kas līgumos nav piešķirta Savienībai, paliek dalībvalstīm. 
Taču izglītības jomā EK līguma 149. pants (pārņemts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
165. pantā) nosaka, ka, veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un 
papildinot to rīcību, Savienība sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnīgi respektējot 
dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un 
valodu dažādību.

Šajā kontekstā universitātes diplomu atzīšana, kas nosaka piekļuvi izglītībai, ir dalībvalstu 
kompetencē. 

Šādā perspektīvā Eiropas Komisija varētu iejaukties tikai, ja atteikums atzīt universitātes 
diplomu būtu balstīts uz diskrimināciju valstspiederības dēļ. Turklāt atteikumu atzīt diplomu 
bez atbilstoša attaisnojuma vai pārlieku garu vai dārgu procedūru piemērošanu varētu uzskatīt 
par sankciju pret Eiropas Savienības pilsoni, kas izmantojis savu pārvietošanās brīvību un 
studējis citā dalībvalstī. Tādējādi šādu praksi varētu uzskatīt par Eiropas Savienības tiesību 
aktu pārkāpumu.

Tomēr, lai novērstu praktiskas grūtības, kas saistītas ar kvalifikāciju pārrobežu atzīšanu 
Eiropas Savienībā bez tiesas procedūru izmatošanas, Eiropas Savienība mudināja dalībvalstīs 
izveidot informācijas centru tīklu akadēmisku un profesionālu kvalifikāciju atzīšanai, kas 
bieži var palīdzēt risināt atzīšanas un/vai piekļuves studijām problēmas, izmantojot tiešu 
saziņu starp attiecīgo valstu centriem.

Tāpēc tiek ieteikts ieinteresētajai personai vērsties ENIC/NARIC tīklā, turpmāk norādītajā 
adresē (tajā ir norādītas visu dalībvalstu adreses un kontaktpunkti):

                                               
1 Konsolidētā versija publicēta OV C 115, 9.5.2008., 13. lpp.
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http://www.enic-naric.net/.

Visbeidzot, lai šī atbilde būtu pilnīga, Komisija vēlētos atzīmēt, ka tā 2007. gadā saņēma 
sūdzību no Polijas fakultāšu diplomēto arhitektu asociācijas (ADRUP) par šo pašu tēmu; tādēļ 
tā vērsās pie Apvienotās Karalistes varas iestādēm, kas ar 2008. gada 9. aprīļa vēstuli 
atbildēja, pieprasot papildu informāciju par sūdzības konkrētajām iezīmēm. Pēc Apvienotās 
Karalistes varas iestāžu domām, par arhitektu reģistrēšanu atbildīgajai varas iestādei 
(Arhitektu reģistrācijas valdei, ARB) nav tiesību studentiem aizliegt piekļuvi akadēmiskajām 
programmām. Tātad sūdzībā ir sajaukta piekļuve studijām akadēmiskā nozīmē, no vienas 
puses, un profesionālo kvalifikāciju novērtēšanas procedūra, ko veic ARB, no otras puses. Ar 
2008. gada 20. jūnija vēstuli Komisija sūdzības iesniedzējiem pārsūtīja Apvienotās Karalistes 
varas iestāžu izskaidrojumu prasību. Tā kā Komisija no sūdzības iesniedzējiem nesaņēma 
atbildi, tā uzskatīja ka lieta ir slēgta.”


