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spaniolă, privind discriminarea suferită de elevii din școlile europene în ceea 
ce privește admiterea la universitățile spaniole

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea elevilor din școlile europene la 
intrarea într-o universitate spaniolă, discriminare provenită din calcularea mediei necesare 
pentru echivalarea studiilor și diplomelor străine cu bacalaureatul spaniol. Metoda de calcul se 
bazează pe o formulă care reduce calificativele obținute de către elevi, acestora reducându-li-
se astfel șansele de a alege studii și universități din Spania. Petiționarul susține că studenților 
din alte țări li se menține media fără modificări, fiind vorba despre o discriminare clară a 
studenților din țările UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia constată că petiționarul contestă regulamentul Ministerului Educației din Spania 
referitor la validarea studiilor și calificativelor străine în scopul admiterii la o universitate 
națională, precum și impactul său mai puțin favorabil asupra elevilor din școlile europene. 
Având în vedere faptul că ministerul este implicat în mare măsură în organizarea secțiunilor 
spaniole ale acestor școli, dar și în formularea planului de învățământ al acestora și în 
evaluarea elevilor, petiționarul susține că faptul de a cere o notă de trecere mai ridicată pentru 
admiterea la facultate în ceea ce privește diplomele obținute la școlile europene constituie un 
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tratament discriminatoriu, care încalcă principiul fundamental al libertății de circulație a 
lucrătorilor și al libertății de prestare a serviciilor.

Comisia reamintește că statele membre sunt singure răspunzătoare de organizarea sistemelor 
lor de învățământ, inclusiv de reglementările privind admiterea la universitățile naționale. 
Stabilirea regulilor de validare a studiilor și calificativelor obținute în străinătate în scopul 
admiterii la facultate este, de asemenea, o chestiune ce ține de competența națională. Pe de 
altă parte, aceste reguli nu trebuie să discrimineze în mod nejustificat elevii titulari ai unei 
diplome străine, nici să dezavantajeze anumiți studenți pentru simplul motiv că și-au exercitat 
libertatea de circulație pentru a-și continua studiile într-un alt stat membru.

După cum s-a afirmat în răspunsurile la QE E-000478/11, Comisia a primit un raport din 
partea Secretariatului general al școlilor europene care recunoaște dificultățile întâlnite de unii 
studenți spanioli care dețin o diplomă din partea școlilor europene în ceea ce privește 
admiterea la o universitate spaniolă. Potrivit raportului, principalele cauze ale acestor 
dificultăți le reprezintă tabelele de conversie a calificativelor, aplicate de Ministerul Educației 
din Spania, precum și diferențele între planul de învățământ urmat în instituțiile de învățământ 
naționale și cel urmat în școlile europene. 

Autoritățile spaniole nu sunt de acord cu concluziile raportului referitoare la dificultățile 
întâlnite de studenții respectivi, dar subliniază necesitatea unor informații suplimentare pe 
această temă. În acest sens, Ministerul Educației din Spania pregătește în prezent un raport cu 
privire la situația studenților care dețin o diplomă de la școlile europene în ceea ce privește 
admiterea la universitățile spaniole. 

Cât privește poziția școlilor europene pe această temă, grupul de lucru „Bacalaureatul 
european” analizează în prezent dacă n-ar fi oportună modificarea actualului sistem de notare 
al școlilor europene și adoptarea unui sistem similar sistemului ECTS definit de Comisia 
Europeană pentru a oferi o monedă comună și a facilita transferul studenților și al 
calificativelor acestora la nivelul întregii Uniuni Europene. 

În lumina circumstanțelor descrise mai sus, Comisia are nevoie de mai multe informații 
referitoare la cauzele care stau la baza dificultăților întâlnite de unii elevi ai școlilor europene 
în ceea ce privește admiterea la universitățile spaniole. În acest sens, raportul întocmit în 
prezent de autoritățile spaniole ar trebui să ofere informații esențiale. După o analiză a 
raportului, Comisia va evalua în continuare cauzele dificultăților întâlnite de absolvenții 
școlilor europene și va informa Comisia pentru petiții în consecință.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 martie 2012

După o examinare atentă a aspectelor ridicate de petiționar, Comisia a ajuns la o concluzie cu 
privire la presupusele efecte discriminatorii asupra elevilor din școlile europene pe care le are 
regulamentul Ministerului Educației din Spania referitor la validarea studiilor și calificativelor 
străine în scopul admiterii la o universitate națională.

Comisia reamintește că petiționarul contestă în principal faptul că actualele formule de 
conversie utilizate de autoritățile spaniole pentru validarea studiilor și calificativelor străine 
sunt discriminatorii față de elevii din școlile europene. Această discriminare este asociată 
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faptului că nota de trecere la un curs al unei școli europene este 6, nu 5, cum o cere sistemul 
spaniol, în condițiile în care sistemul de notare atât în școlile europene cât și școlile de stat 
spaniole constă într-o grilă liniară unică de la zero la zece. Petiționarul susține că fixarea notei 
de trecere la un nivel mai ridicat este o caracteristică a calității și că elevii din școlile europene 
nu ar trebui penalizați pentru aceasta.
Întâi de toate, Comisia dorește să precizeze faptul că statele membre nu sunt obligate în 
temeiul dreptului UE să țină seama de standardele de calitate ale altor sisteme de învățământ 
în cadrul procesului de selecție pentru admiterea în învățământul superior de stat, având în 
vedere marja de apreciere de care dispun acestea în astfel de domenii, conform articolului 165 
din TFUE. Mai exact, dreptul UE nu impune statelor membre să opteze pentru o evaluare 
comparativă a calificativelor pe baza standardelor de calitate ale sistemelor educaționale în 
cauză (încercând astfel să calculeze valoarea absolută a calificativului). În schimb, acestea pot 
opta să ia în calcul doar valoarea relativă a calificativului, cu alte cuvinte, poziția sa pe grila 
de notare națională, așa cum se întâmplă în cazul sistemului spaniol de admitere în 
învățământul superior.

Utilizarea acestei din urmă metode presupune, în primă fază, o evaluare a poziției 
calificativului care trebuie convertit în cadrul grilei de notare utilizate în sistemul educațional 
respectiv (pe baza distanței dintre calificativul în cauză și, respectiv, calificativul minim de 
promovare și calificativul maxim), urmată de convertirea acestei poziții într-o grilă de notare 
de referință. În cazul de față, grila de referință aplicată de legiuitorul spaniol este de la zero la 
cinci, în condițiile în care se adaugă un element constant (a cărui valoare este cinci) la 
rezultatul conversiei, la ambele formule. 

În această privință, afirmația petiționarului potrivit căreia se impune un nivel mai ridicat 
pentru elevii din școlile europene implică contestarea metodei de conversie alese de 
legiuitorul spaniol pe motivul că nu reflectă eforturile mai mari cerute din partea elevilor de la 
școlile europene. Pentru o oferi un exemplu practic, o notă finală de 7 după conversie ar fi 
așadar mai dificil de obținut de către elevii de la școlile europene decât de elevii înscriși în 
sistemul public de învățământ, deoarece primii ar fi nevoiți să-și asigure un calificativ intern 
de 7,6, în timp ce ultimii ar avea nevoie doar de un calificativ de 7.

Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, metoda de conversie contestată ia în calcul 
doar valoarea relativă a calificativului care necesită conversie, fără a-și propune să efectueze o 
evaluare comparativă a calificativelor. Prin urmare, Comisia consideră că nu exisă o încălcare 
vădită a dreptului UE în legătură cu utilizarea formulelor de conversie contestate.

Referitor la afirmațiile petiționarului cu privire la tratamentul necorespunzător aplicat de 
autoritățile spaniole școlilor europene, considerate a fi un sistem de învățământ străin, în 
pofida implicării autorităților spaniole în funcționarea și organizarea școlilor europene, 
Comisia este de părere că statele membre nu sunt obligate să trateze școlile europene ca 
făcând parte din sistemul public de învățământ, în virtutea marjei de apreciere de care dispun 
acestea în astfel de domenii, conform articolului 165 din TFUE. Mai mult, Convenția privind 
definirea statutului școlilor europene nu conține nicio prevedere care să sugereze contrariul, 
cu atât mai mult cu cât articolul 5 din convenție prevede doar recunoașterea, pe teritoriul 
statelor membre, a anilor de studii promovați la școlile europene și a diplomelor și 
certificatelor obținute, în conformitate cu un tabel de echivalență.
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Cu toate acestea, Consiliul Guvernatorilor școlilor europene, organul de decizie al cooperării 
interguvernamentale din cadrul sistemului școlilor europene, alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei, a instituit un grup de lucru privind reforma examenului de 
bacalaureat care, printre altele, discută în prezent revizuirea actualului sistem de notare, fiind 
conștient de dificultățile întâmpinate de titularii diplomelor de bacalaureat din anumite state 
membre în momentul în care se înscriu la o universitate, așa cum se întâmplă acum în Spania.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 28 februarie 2015

Comisia pentru petiții a solicitat o comunicare suplimentară din partea Comisiei Europene, ca 
urmare a răspunsului venit din partea autorităților spaniole și a reacției petiționarului la acest 
răspuns. 

Autoritățile spaniole subliniază că formula respectivă de conversie este necesară pentru a 
compara rezultatele academice ale elevilor provenind din sisteme de învățământ foarte 
diferite. Ele indică și faptul că notele obținute de către elevii care provin din alte sisteme de 
învățământ nu sunt în niciun fel diminuate prin folosirea acestei formule; așadar, ei resping ca 
fiind nefondată plângerea petiționarului, conform căreia nivelul solicitat absolvenților de școli 
europene pentru admitere este mai ridicat, aceștia trebuind să obțină o notă minimă de 60%, 
decât cel de care au nevoie elevii din sistemul spaniol de învățământ. În final, autoritățile 
spaniole precizează faptul că Camera de contencios administrativ a Audiencia Nacional a 
respins un recurs privind plângeri similare într-un proces din martie 2012. 

În general, petiționarul aduce aceleași argumente ca și în petiția inițială. El conchide că elevii 
școlilor europene sunt discriminați în privința admiterii lor la universitățile spaniole, mai ales 
pentru că notele lor sunt micșorate la aplicarea formulei de conversie, în timp ce nivelul mult 
mai solicitant din sistemele de învățământ europene nu este luat în considerare. În același 
timp, petiționarul își exprimă dezacordul cu câteva dintre concluziile la care a ajuns Audiencia 
Nacional și subliniază faptul că hotărârea acesteia nu este definitivă.

Comisia consideră că argumentele prezentate de către petiționar sunt, în linii mari, aceleași ca 
în petiția la care Comisia a oferit deja un răspuns în comunicarea sa anterioară. Mai mult, 
raportul primit de către Comisia pentru petiții din partea autorităților spaniole nu pune în 
niciun fel sub semnul întrebării concluziile Comisiei. 

Drept urmare, Comisia consideră că aceste aspecte suplimentare nu schimbă poziția exprimată 
de aceasta în răspunsul anterior adresat Comisiei pentru petiții.


