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is-sillabu tal-Università Internazzjonali ta’ La Rioja, Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta nkitbet għal kors dwar l-edukazzjoni primarja fl-Università Internazzjonali ta’ 
La Rioja, Spanja, u tilmenta li l-lingwi barranin Komunitarji mhumiex parti obbligatorja mis-
sillabu – fatt li hija tqis li jmur kontra l-Pjan ta’ Bolonja u r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-
Unjoni Ewropea rigward l-edukazzjoni universitarja. Hi tgħid ukoll li l-università in kwistjoni 
hi l-unika università Spanjola li dan japplika għaliha.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonanti qegħdin jgħidu li l-Università Internazzjonali ta’ La 
Rioja ma tinkludix lezzjonijiet obbligatorji f’lingwa barranija tal-UE, u b’hekk qed tonqos 
milli tikkonforma mar-rekwiżiti edukattivi taż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja jew 
mal-Ordni ECI/3857/2007 tas-27 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-
validazzjoni ta’ lawrji uffiċċjali mill-università li jikkwalifikaw lid-detenturi tagħhom għall-
professjoni ta’ għalliema fi skola primarja.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Istati Membri huma kompetenti waħedhom, taħt l-Artikolu 165 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU), fir-rigward tal-kontenut tat-
tagħlim u l-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom. Filwaqt li l-Kummissjoni 
tappoġġja l-proċess ta’ Bolonja b’mod attiv, il-proċess inter-governattiv li jippromwovi r-
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riformi fl-edukazzjoni ogħla li jwassal għat-twaqqif ta’ ‘Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni 
Għolja’, hu importanti li jiġi enfasizzat li d-Dikjarazzjoni ta’ Bolonja hi impenn volontarju 
minn kull pajjiż firmatarju biex jirriforma s-sistema edukattiva tiegħu; din ir-riforma mhix 
imposta fuq il-gvernijiet jew l-universitajiet nazzjonali u l-Istati Membri jinsabu fi stadji 
differenti fl-implementazzjoni tagħha. 

Għalhekk, il-kwistjonijiet imressqa mill-petizzjonanti jaqgħu barra mill-kompetenzi tal-
Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-petizzjonanti jistgħu jkomplu jitrattaw din 
il-kwistjoni mal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli, b'mod partikolari jekk l-università kisret xi 
ordni ministerjali.


