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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0796/2011, adresată de M. G., de cetățenie spaniolă, privind planul de 
învățământ al Universității Internaționale de la Rioja, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara s-a înscris la cursul de Educație primară din cadrul Universității Internaționale 
La Rioja, din Spania și protestează împotriva faptului că din planul de învățământ nu fac 
parte, în mod obligatoriu, limbile străine comunitare, și consideră că acest lucru contravine 
sistemului Bologna și tuturor recomandărilor Uniunii Europene privind învățământul 
universitar. De asemenea, afirmă că această universitate este singura din Spania care se află în 
această situație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia constată că petiționarii acuză Universitatea Internațională La Rioja de faptul că nu 
include cursuri obligatorii într-o limbă străină a UE, încălcând astfel cerințele în materie de 
educație ale noului Spațiu european al învățământului superior sau Ordinul ECI/3857/2007 
din 27 decembrie 2007 de stabilire a cerințelor privind validarea diplomelor universitare 
oficiale care califică titularii acestora pentru profesia de învățător de școală primară.

Comisia dorește să amintească faptul că statele membre sunt singurele competente, în 
conformitate cu articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
ceea ce privește conținutul învățământului și organizarea sistemului educațional. Comisia 
sprijină activ procesul Bologna, proces interguvernamental care promovează reforme în 
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învățământul superior în vederea instituirii unui „Spațiu european al învățământului superior”, 
însă este important de precizat faptul că Declarația de la Bologna reprezintă un angajament 
voluntar asumat de fiecare țară semnatară pentru a-și reforma propriul sistem de învățământ; 
această reformă nu este impusă guvernelor sau universităților naționale, iar statele membre se 
află în stadii diferite în ceea ce privește implementarea sa. 

Rezultă că problemele ridicate de către petiționari depășesc competențele Uniunii Europene. 
În plus, Comisia dorește să menționeze că petiționarii pot să urmărească în continuare această 
chestiune făcând apel la autoritățile spaniole competente, în special în cazul în care 
universitatea a încălcat vreun ordin ministerial.


