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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: M.G. spanyol állampolgár által benyújtott 0796/2011. számú petíció a 
spanyolországi La Rioja-i Nemzetközi Egyetem tantervéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki spanyolországi La Rioja-i Nemzetközi Egyetem tanítóképző szakára 
beiratkozott hallgató, kifogásolja, hogy az uniós idegen nyelvek nem képezik a tanterv 
kötelező részét, ami véleménye szerint ellentétes a bolognai folyamattal, valamint az Európai 
Unió felsőoktatásra vonatkozó valamennyi ajánlásával. Kifejti továbbá, hogy 
Spanyolországban egyedül ezen az egyetemen tapasztalható ez a helyzet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtója elégedetlenségének ad hangot amiatt, 
hogy a La Rioja-i Nemzetközi Egyetem nem tart kötelező órákat uniós idegen nyelvből, így 
nem felel meg az új európai felsőoktatási térség oktatási követelményeinek, sem pedig a 
tulajdonosát az általános iskolai tanár szakma gyakorlására feljogosító hivatalos egyetemi 
diplomák hitelesítésének követelményeit megállapító 2007. december 27-i ECI/3857/2007 
rendeletnek.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
165. cikke szerint kizárólag a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel az oktatás tartalma és 
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szervezeti felépítése terén. Ugyan a Bizottság aktívan támogatja a bolognai folyamatot, azaz 
az „európai felsőoktatási térség” létrehozásához vezető felsőoktatási reformokat előmozdító 
kormányközi folyamatot, fontos hangsúlyozni, hogy a bolognai nyilatkozat az egyes aláíró 
országok részéről önkéntes vállalás saját oktatási rendszerük reformját illetően; ez a reform 
nem kötelező a nemzeti kormányok vagy egyetemek számára, és a tagállamok a végrehajtás 
különböző szakaszaiban tartanak. 

Ebből következik, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdések kívül esnek az Európai 
Unió hatáskörén. A Bizottság egyúttal megjegyzi, hogy a petíció benyújtója az illetékes 
spanyol hatóságokhoz is fordulhat az ügyben, különösen ha az egyetem miniszteri rendeletet 
sért.


