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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.7.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1352/2010, внесена от Markus Lyyra, с финландско гражданство, от 
името на финландската младеж в Швеция, относно дискриминация в 
Швеция спрямо гражданите на други държави-членки по отношение на 
приема в университетите

1. Резюме на петицията

Правилата за прием в университетите в Швеция разделят кандидатите от ЕС на две 
категории: ученици, завършили училища в Швеция и Ǻland и такива, които притежават 
европейски и международни дипломи, от една страна, и ученици, завършили училища в 
останалите държави-членки, включително континентална Финландия, от друга страна.
Шведското правителство е осъзнало, че тези правила са дискриминационни и 
нарушават европейското законодателство и е започнало процес на коригиране. Не се 
предвижда обаче измененията да влязат в сила преди началото на академичната 2012 г.
Вносителят на петицията би желал да види промените още в началото на академичната 
2011 г. Той предлага, докато приключи въвеждането на новите правила, за 
кандидатурите за прием в университетите през 2011 г. да бъдат прилагани предишните 
правила, които не са били дискриминационни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Комисията е запозната с проблемите, породени от правилата за приемане в шведските 
университети по отношение на студентите от други държави-членки на ЕС. В момента 
тече обмен на информация и наблюдения между Комисията и шведските органи, с цел 
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намирането на решение в съответствие със законодателството на ЕС. 

Като отчита желанието на вносителя на петицията да предотврати прилагането на 
настоящите правила до влизането в сила на очакваните нови правила, евентуално 
посредством прилагането на предишните, Комисията би искала да подчертае, че 
подобно решение може да бъде взето единствено от компетентните шведски органи. 


