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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0796/2011, внесена от M. G., с испанско гражданство, относно 
учебната програма на Международния университет в La Rioja, Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е записана в началния образователен курс в 
Международния университет в La Rioja, Испания, и се оплаква, че чуждите езици, 
които са официални за Общността, не са част от задължителната учебна програма, 
което според нея противоречи на Болонския план и на всички препоръки на 
Европейския съюз по отношение на университетското образование. Вносителката 
твърди също, че въпросният университет е единственият испански университет, в който 
ситуацията е такава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Комисията отбелязва, че вносителите на петицията твърдят, че Международният 
университет в La Rioja не включва в задължителната учебна програма чужди езици, 
които са официални за ЕС, като по този начин не отговаря на образователните 
изисквания на новото Европейско пространство на висше образование и на Наредба 
ECI/3857/2007 от 27 декември 2007 г. за определяне на изискванията за потвърждаване 
на официални университетски степени, които дават право на притежателите им да 
упражняват професията на учител в основно училище.

Комисията би желала да припомни, че съгласно член 165 от Договора за 
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функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) единствено държавите членки имат 
компетентност по отношение на съдържанието на обучението и организацията на 
техните образователни системи. Въпреки че Комисията подкрепя активно процеса от 
Болоня, междуправителственият процес, който насърчава реформи във висшето 
образование, водещи до създаването на „Европейско пространство за висше 
образование“, е важно да се подчертае, че Декларацията от Болоня е доброволен 
ангажимент на всяка от подписалите я държави да извърши реформа в своята собствена 
образователна система; тази реформа не се налага от националните правителства или 
университети и държавите членки са в различни етапи на прилагането й. 

Следователно въпросите, повдигнати от вносителите на петицията, попадат извън 
сферата на компетентност на Европейския съюз. Комисията би желала да отбележи 
допълнително, че вносителите на петицията могат да поискат този въпрос да бъде 
разгледан от компетентните испански органи, по-специално ако университетът е в 
нарушение на министерска наредба.


