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Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0796/2011, którą złożyła M.G. (Hiszpania) w sprawie programu 
nauczania na Międzynarodowym Uniwersytecie La Rioja (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zapisała się na kurs z zakresu edukacji początkowej na Uniwersytecie La 
Rioja (Hiszpania) i informuje, że języki obce używane we Wspólnocie nie wchodzą w zakres 
programu obowiązkowego. Uważa ona, że jest to sprzeczne z planem bolońskim oraz 
wszystkimi zaleceniami Unii Europejskiej w sprawie kształcenia wyższego. Składająca 
petycję twierdzi też, iż rzeczony uniwersytet to jedyna hiszpańska uczelnia wyższa, której to 
dotyczy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja zauważa, że składający petycję twierdzą, iż Uniwersytet La Rioja nie uwzględnił 
obowiązkowych zajęć z języka obcego będącego językiem urzędowym UE, a tym samym nie 
spełnia wymogów edukacyjnych nowego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego ani 
rozporządzenia ECI/3857/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiającego wymagania w 
sprawie weryfikacji oficjalnych tytułów uniwersyteckich uprawniających ich posiadaczy do 
wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.

Komisja przypomina, że zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) treści nauczania i organizacja systemów nauczania należą wyłącznie do kompetencji 
państw członkowskich. Mając na uwadze, że Komisja aktywnie wspiera proces boloński, 
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międzyrządowy proces promujący reformę wyższej edukacji prowadzący do ustanowienia 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, ważne jest podkreślenie, że deklaracja 
bolońska jest dobrowolnym przedsięwzięciem każdego z państw sygnatariuszy pragnących 
zreformować swój system edukacji; reforma ta nie jest narzucana na krajowe rządy i 
uniwersytety, a państwa członkowskie znajdują się na różnych etapach procesu wdrażania. 

W związku z tym kwestie wskazane przez składających petycję wykraczają poza zakres 
kompetencji Unii Europejskiej. Komisja zauważa dodatkowo, że składający petycję mogą 
przedstawić przedmiotową sprawę również właściwym władzom hiszpańskim, zwłaszcza jeśli 
uniwersytet narusza przepisy rozporządzenia ministerialnego.


