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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0689/1998, внесена от David Petrie, с британско гражданство, от 
името на „Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia“, относно 
положението на преподавателите по чужд език в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае да насочи вниманието към случая на двама ирландски 
граждани и един британски гражданин, които са били освободени от длъжността на 
„lettori“ в Университета в Генуа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 1998 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Допълнителен отговор от Комисията (REV IX), получен на 6 септември 2011 г.

След като въпросът за зачитането на придобитите права на бивши преподаватели по 
чужди езици (ex-lettori), които са станали CEL (collaboratori esperti linguistici), беше на 
дневен ред за последен път през 2007 г., на заседанието на Комисията по петиции от 
24–25 януари 2011 г. той беше повдигнат отново. 

Вносителят на петицията изразява своята загриженост относно влизането в сила на 
италианския Закон № 240 от 30 декември 2010 г. „Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario“, т.нар. „реформа Gelmini“. 

Положението на чуждестранните преподаватели в Италия е разгледано в неговия член 
26, параграф 3, който предоставя тълкуването на член 1, параграф 1 от италианския 
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Закон № 63 от 5 март 2004 г. „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei 
collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“. 

Последният цитиран закон, № 63/2004, е бил приет с цел защитата на придобитите 
права на ex-lettori, които са станали CEL. На 18 юли 2006 г. Съдът постанови, че 
предстоящият закон е подходящо решение за възстановяване на професията „lettori“1.

Службите на Комисията установиха пряк контакт с вносителя на петицията и 
осъществиха подробен обмен на информация относно положението на бившите и 
настоящи „lettori“ и „collaboratori e esperti linguistici“ (CEL), както и относно 
приложимото италианско законодателство (по-специално относно гореспоменатия 
италиански Закон № 240 от 30 декември 2010 г.).

Член 26, параграф 3 от италианския закон повдига определени въпроси, които 
Комисията би желала да изясни. В този контекст, особено релевантно изглежда 
въздействието върху лицата, обхванати от предишния закон от 2004 г.

Службите на Комисията ще се свържат с италианските органи в рамките на проект 
„Пилот ЕС“, за да получат повече информация относно тълкуването и практическите 
последици от този нов закон по отношение на положението на ex-lettori, които са 
станали CEL.

4. (REV Х) Допълнителен отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г. 

На заседанието на комисията по петиции от 24-25 януари 2011 г. възникна нов въпрос, 
свързан със спазването на придобитите от бившите преподаватели по чужд език (ex-
lettori), които са станали CEL (collaboratori esperti linguistici), права. Бяха изразени 
основания за загриженост относно италианския Закон № 240 от 30 декември 2010 г. 
„Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario“, т.нар. „реформа Gelmini“. 

Положението на чуждестранните преподаватели в Италия е разгледано в член 26, 
параграф 3 от него, който предоставя тълкуването на член 1, параграф 1 от италианския 
Закон № 63 от 5 март 2004 г. „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei 
collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“. Закон 
№ 63/2004 е бил приет с цел защитата на придобитите права на ex-lettori, които са 
станали CEL. Съдът на Европейските общности (дело C-119/04) постанови на 18 юли 
2006 г., че този закон не е подходящо решение за прекатегоризиране на кариерната 
структура на lettori.

Формулировката на член 26, параграф 3 от реформата Gelmini се нуждае от 
допълнително пояснение относно действителните промени, въведени с този нов закон 
по отношение на положението на ex-lettori, които са станали CEL, попадащи в обхвата 
на предишния закон от 2004 г. Службите на Комисията държат връзка с италианските 
органи, за да се изяснят тълкуването и практическите последици от този нов закон по 

                                               
1 Дело C-119/04, Комисия/Италия, Recueil 2006 г., стр. I-6885.
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отношение на положението на ex-lettori, които са станали CEL, и да се реши дали да се 
вземат допълнителни мерки. 

Комисията в момента оценява отговора, който е получила от италианските органи в 
началото на декември 2011 г.  

Освен това службите на Комисията неотдавна влязоха в контакт с вносителя на 
петицията, както и с друг имигрант, който е в подобно положение, за да получат 
информация относно последните събития, и по-конкретно относно начина на прилагане 
на закона Gelmini на практика.  

Заключение

Комисията ще информира комисията по петиции относно бъдещото развитие на 
въпроса. 


