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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1489/2012, adresată de M.R., de cetățenie neerlandeză, privind 
traducerea diplomei sale într-o altă limbă decât germana în vederea 
recunoașterii acesteia

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care solicită recunoașterea diplomei ei de absolvire în Austria, menționează că 
autoritățile austriece insistă ca aceasta să fie tradusă în limba germană. Ea subliniază că în alte 
țări, de exemplu, în Belgia și Țările de Jos, traducerile în limba engleză sunt tot mai mult 
acceptate. Ea dorește să afle dacă cerința de a furniza o traducere în limba țării în cauză este în 
conformitate cu legislația UE, argumentând că recunoașterea diplomelor în limba engleză ar 
facilita libertatea de mișcare în Europa și ar economisi costurile unei traduceri autorizate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Informațiile petiționarei în ceea ce privește acceptarea altor două limbi fac referire la 
învățământul cu predare în două limbi străine și nu la utilizarea acestora în cadrul 
administrației.

În general, referitor la recunoașterea diplomelor, Comisia ar dori să menționeze faptul că, în 
conformitate cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea nu poate acționa 
decât în limitele competențelor conferite prin tratat. În domeniul educației, articolul 165 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene stipulează că Uniunea contribuie la 
dezvoltarea unei educații de calitate prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în 



PE519.654v01-00 2/2 CM\1004084RO.doc

RO

cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe 
deplin responsabilitatea statelor membre față de programa de învățământ și de organizarea 
sistemelor educaționale. În acest context, recunoașterea diplomelor universitare care oferă 
acces la educație este de competența statelor membre.

Concluzie

Legislația UE nu prevede nicio dispoziție care să oblige statele membre să accepte acte străine 
traduse în engleză și nu în limba sau limbile oficiale utilizate în cadrul administrației lor.


