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Groupe parlementaire

Har Mars di Bartolomeo
Présidant vun der Deputéiertechamber
CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

21 OCT. 20)5

19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, den 21. Oktober 2015

Har Présidant,
Sou wéi d'Chambarsraglamant at virgasait, biadan ach lach, dës parlamantarasch Fro un dan Har
Schoul- an Héichschoulministar waidarzalaadan:
Am Rumm vu dar Flùchtiingskris waarta Lait mat Racht op Asyl an Zukunft hir schoulasch a
barufflach Diplomar prasantéiaran an unarkanna loossan. Et kann aa sach virstaiian, dat domat vill
Aarbacht op déi Lëtzabuargar Varwaitungan zoukënnt. Dofir wolit ach dam Har Schoul an
Héichschoulministar ang Rëtsch Froa stallan;
1. Ass ofzagasinn, wéi vill Demandé fir Equivalanza vun ausiannaschan Diploman op Lëtzebuerg
zoukomman?
2. Ass sech scho Gedanke gemaach ginn, wéi wait esou schoulasch oder universitar Diplomar
international unarkannt sinn an an dan auropaaschan odar OECD-Kadar passan?
3. Ass darfir Suarg gadroan, datt déi Fall kënnen traitéiart ginn? Ass basonnasch fir adéquat
Iwwarsatzungskapazitéit gasuargt? Wian dacidéiart iwwart d'Qualitéit vun daanan Diplomar
an iwwart d'Kompatanzan, déi sa zartifiéiaran?
4. Fir déi Lait um Aarbachtsmarché kënnan za intagréiaran, musse jo och hir Sproochkenntnissar
gapréift ginn. Wéi a wou ass dat virgasinn?
5. Gaschitt déi Zartifizéiarung zantral odar sinn d'Rasponsabilitéitan iwwer varschidda Ministara
vardaait? Wat ass zum Baispill mat Fuhrarschainar odar Permise fir schwéiar Maschinnan za
staiaran?
6. Wahrschainlach gëtt fir déi Aarbacht jo och op international Exparan zaréckgagraff. Wéi a wou
ass séchargastallt, datt hir Evaluatiouna fir de Lëtzabuerger Aarbachtsmaart adéquat sinn?
7. Wat gaschitt mat Lait, déi kang Diplomar kënna virwaisan a sach op schoulasch, akadamasch
handwiarkiach odar barufflach Qualifikabouna bahaaptan?
8. Wéi ang Erfahrunga gëtt ët aus dar Vargaanganhaat mat dar Unarkannung vun Diplomar, déi
net dam auropaaschan odar OECD-Standard entspriachan, zum Baispill aus dar
Balkangéigand?

9. Ass eng Qualitéitskontroll vun den deemolegen Evaluatioune gemaach ginn, wéi wait déi Leit
an den Aarbechtsmaart konnten integréiert ginn?
Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten

Ântwert vum Schoul- an Héichschoulministerop d'parlamentaresch Fro n° 1515 vum honorabelen
Deputéierten Kartheiser iwwert d'Unerkennung vun den auslanneschen Diplomer am Kontext vun
der Immigratioun vu Refugiéen:

Et ass schwéier ofzegesinn, wéivill Ufroen fir Equivalenze vun auslanneschen Diplomer op Lëtzebuerg
duerkommewaerten. Den Ament kann een awer soen, datt keng aussergewéinlech Augmentatioun
ze erkennen ass. Dé! akademesch Unerkennung vun den Diplomer gëtt no deene selwechte Kriterien,
dat heescht op Basis vun deene bestehende Réglementer an internationale Konventiounen, gemaach
wéi fir ail anerenDiplom aus der EU oder aus Drëttlanner.
D'Diplomer, déi den Accès an een Héichschoulstudium erlaben, ginn unerkannt wann d'Land an
deem se ausgestallt gi sinn, d'Konventioune vu Parais (CETS No 015, 11.12.1953) oder vu Lissabon
(CETS No 165, 11.4.1997) vum Europarot ratifizéiert huet. Ass dëst nët de Fall, mussen d' Leit
d'Zousazkonditioune vum modifizéierten Règlement vum 27.10.2006 iwwert d'Homologatioun vun
Héichschouldiplomer erfëllen.
Am Beraich vun der Beruffsausbildung spillt d'Directive 2005/36/CE (transposéiert vum Gesetz vum
19.06.2009), an do kréien d'Qualifikatiounen aus Drëttlanner keng Unerkennung. Hunn déi betraffe
Leit awer bis de Statut vum Réfugié, da kréien se déi selwecht Rechter wéi EU-Bierger a si falen
ënnert d'Dispositiounen vun dëser Directive.Déi Qualifikatiounen ginn och nët direkt unerkannt, mee
si ginn am Kader vum "systèmegénéral" vun der Directive gepréift a mat der entspriechender
Lëtzebuerger Formatioun verglach. Sollt sech erausstellen, datt etsubstantiell Differenze ginn, da
kënnen déi duerch ee Stage oder eng Épreuve kompenséiert ginn.
Am Kader vun der akademescher Unerkennung vu schouleschen Diplomer si keng
Sproochekenntnisser néideg, dëst am Géigesaz zur Unerkennung vun de verschiddene
Beruffsqualifikatiounewann ee sech hei am Land wëll etabléieren, dëst am Kader vum Gesetz vum
19. Juni 2009 iwwert d'Transpositioun vun der Directive 2005/36/CE. Sproochecoursen, déi dem
internationale Standard entspriechen, gi vum Educatiounsministèreiwwert den INL offréiert,
respektiv iwwert de Kader vun der Erwuessenebildung am ganze Land.
Wat d' Froen zu de Fuhrerschainer ubelaangt, sou falen déi ënnert d' Kompetenz vum
Transportminister.

