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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1489/2012, внесена от М.Р., с нидерландско гражданство, относно 
превод на нейната диплома на език, различен от немски, за целите на 
признаването й

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която иска признаване на своята диплома в Австрия, сочи, 
че австрийските органи настояват за превод на документа на немски. Тя посочва, че в 
други държави, като например Белгия и Нидерландия, английските преводи стават все 
по-широко приети. Тя иска да установи дали изискването за предоставяне на превод на 
езика на въпросната държава е в съответствие с правото на ЕС, като се аргументира, че 
признаването на дипломи на английски език би улеснило свободното движение в цяла 
Европа и би спестило разходи за заверен превод.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Информацията на вносителката на петицията относно приемането на два други езика се 
отнася до изучаването на два чужди езика в образованието, а не до тяхната практика в 
администрацията.

Като цяло, що се отнася до признаването на дипломи, Комисията би искала да 
отбележи, че в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз, Съюзът може 
да действа единствено в границите на правомощията, предоставени от Договора. В 
областта на образованието член 165 от Договора за функционирането на Европейския 
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съюз постановява, че Европейският съюз допринася за развитието на качествено 
обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, ако е 
необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита 
отговорностите на държавите членки за съдържанието на учебния процес и 
организацията на образователните системи. В този контекст признаването на 
университетските дипломи, уреждащи достъпа до образование, попада в правомощията 
на държавите членки.

Заключение

Не съществува обвързващо правило на правото на ЕС, което да задължава държавите 
членки да приемат чуждестранни документи в превод на английски език, а не на 
официалния(те) език(ци) на своята администрация.


