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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1352/2010, adresată de Markus Lyyra, de cetățenie finlandeză, 
în numele „Tineretului finlandez” din Suedia, privind discriminarea 
aplicată de Suedia între suedezi și cetățenii altor state membre în cazul 
admiterii la universitate

1. Rezumatul petiției

Normele de admitere la universitatea suedeză împart candidații UE în două categorii: studenți 
absolvenți ai școlilor din Suedia și Insulele Ǻland și deținătorii de bacalaureate europene și 
internaționale, versus studenți absolvenți ai școlilor din oricare alt stat membru, inclusiv de pe 
teritoriul finlandez continental. Guvernul suedez a realizat că aceste norme constituie o 
discriminare și încălcă legislația europeană și a demarat procesul de ajustare a acestora. 
Totuși, nu se preconizează ca aceste norme să intre în vigoare înainte de începutul anului 
universitar 2012. Petiționarul ar dori să vadă deja modificările pentru începutul anului 
universitar 2011. Până la adaptarea noilor norme, acesta sugerează că normele anterioare, care 
nu au fost discriminatorii, ar putea fi aplicate pentru cererile privind începerea studiilor în 
anul universitar 2011.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Comisia are deja la cunoștință problemele ridicate de normele pentru admiterea în 
universitățile suedeze în ceea ce îi privește pe studenții din alte state membre ale UE. Între 
Comisie și autoritățile suedeze sunt deja în curs de desfășurare schimburi de informații și 
observații pe această temă, în vederea găsirii unei soluții în conformitate cu legislația UE. 
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În legătură cu dorința petiționarului de a împiedica aplicarea normelor actuale până la intrarea 
în vigoare a celor noi, eventual prin aplicarea unor norme anterioare, Comisia ar dori să 
sublinieze că o decizie în acest sens nu poate fi luată decât de autoritățile suedeze competente. 


