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Skriftlig erklæring, jf. artikel 136 i Europa-Parlamentets forretningsorden, om reform 
på området for videregående uddannelse i Hviderusland1

1. Hviderusland tilsluttede sig Bologna-processen i 2015. I henhold til køreplanen for reform 
af de videregående uddannelser skulle Hviderusland gennemføre en række reformer på 
området for videregående uddannelse inden 2018.

2.  For de hviderussiske studerende er en uddannelsesreform i overensstemmelse med 
kravene i Bologna-processen af stor betydning.  Den vil føre til forbedringer i 
uddannelsessystemet og give studerende og kandidater mulighed for at øge deres viden og 
erfaring i udlandet.

3.  I henhold til køreplanen for reform af de videregående uddannelser skulle Hviderusland 
ved udgangen af 2016 have gennemført en række reformer på området for videregående 
uddannelse. Desværre fremgår det af uafhængige rapporter, at det fremskridt, der er gjort 
på dette område, næsten ikke er til at få øje på. De aktuelle prognoser for gennemførelsen 
af køreplanen er negative.

4.  Kommissionen opfordres til at intensivere dialogen med de hviderussiske myndigheder 
med henblik på at få gennemført de nødvendige reformer på området for videregående 
uddannelse i overensstemmelse med køreplanen for reform af de videregående 
uddannelser.

5.  Det er vigtigt, at Kommissionen spiller en central rolle i Bologna-processen, ligesom alle 
EU's medlemsstater.

6.  Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Europa-Parlamentet denne 
erklæring i protokollen med underskrivernes navne, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under, 
og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at den dog er bindende for Parlamentet.


