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Subiect: Petiția nr. 0707/2020, adresată de Cristina Rosselli, de cetățenie italiană, 
privind impactul COVID-19 asupra dreptului de a participa la concursul 
public pentru selecția personalului didactic din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă nemulțumirea cu privire la impactul măsurilor de urgență legate de 
COVID-19 asupra funcționării normale a universităților din Italia. Ca urmare a acestor 
măsuri, mai mulți studenți au fost împiedicați să absolve la data prevăzută pentru a putea să se 
înscrie la concursul public pentru selecția personalului didactic, care a fost anunțat la 
21 aprilie 2020. În special, petiționara face referire la dificultățile cu care se confruntă mulți 
studenți pentru a susține examenele online. De asemenea, ea denunță reducerea serviciilor 
universitare și amânarea multor date de absolvire pentru lunile următoare. În concluzie, 
petiționara solicită permisiunea de a participa la concursul public menționat anterior.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Comisia a precizat în mod clar încă de la început că răspunsul la această pandemie trebuie să 
respecte pe deplin principiile și valorile fundamentale prevăzute în tratate. Măsurile de urgență 
trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar și să fie strict proporționale, limitate clar în timp 
și în concordanță cu garanțiile consacrate prin constituție, precum și cu standardele europene și 
internaționale. În plus, guvernele trebuie să se asigure că astfel de măsuri fac obiectul unui 
control regulat. Comisia monitorizează în mod proactiv măsurile de urgență adoptate în toate 
statele membre, inclusiv Italia, precum și impactul acestora, în special în ceea ce privește statul 
de drept, drepturile fundamentale și dreptul UE.
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Comisia este conștientă de efectul semnificativ pe care criza COVID-19 a avut-o asupra 
studenților din învățământul superior din întreaga Uniune. Din cauza acestor circumstanțe 
neașteptate și extreme, instituțiile de învățământ superior au trebuit să treacă rapid la soluții de 
învățare digitală completă pentru a proteja sănătatea personalului și a studenților. În unele 
cazuri, acest lucru a dus la ajustarea procedurilor de absolvire, ceea ce a dus la efecte de domino, 
cum ar fi cele prezentate în petiție.

Comisia a efectuat un sondaj privind impactul COVID-19 asupra inițiativei privind 
universitățile europene, iar petiționarul ar putea dori să consulte principalele sale constatări: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-european-
universities-initiative-impact-survey-results_ro 

Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să ofere asistență concretă în acest caz. Uniunea 
nu are nicio competență de supraveghere asupra statelor membre sau a instituțiilor lor de 
învățământ superior în ceea ce privește organizarea sistemelor lor de învățământ, procedurile 
de examen și sprijinul pe care îl oferă studenților. Potrivit Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, Uniunea respectă pe deplin responsabilitatea statelor membre în aceste 
domenii, iar acțiunea Uniunii se limitează la încurajarea cooperării dintre statele membre și, 
dacă este necesar, la sprijinirea și completarea acțiunii acestora.

Concluzie

Pe baza elementelor furnizate în petiție și întrucât UE nu are competență în acest domeniu, 
Comisia nu poate continua examinarea acestei chestiuni.

Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile din toate statele membre, până la revocarea 
tuturor măsurilor de urgență.
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