
CM\1004084SK.doc PE519.654v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

28.8.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1489/2013, ktorú predkladá M. R., holandská štátna občianka, 
o preklade jej diplomu do jazyka iného ako nemčina na účely jeho uznania

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá sa snaží o uznanie svojho diplomu v Rakúsku, uvádza, že 
rakúske orgány trvajú na jeho nemeckom preklade. Poukazuje na to, že v iných krajinách, 
napríklad v Belgicku alebo Holandsku, sa stále častejšie akceptujú anglické preklady. Chcela 
by sa dozvedieť, či je požiadavka poskytnúť preklad v jazyku danej krajiny v súlade 
s právnymi predpismi EÚ, a uvádza, že uznávanie diplomov v angličtine by uľahčilo voľný 
pohyb v Európe a ušetrili by sa tým náklady na úradne overený preklad.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Informácie predkladateľky petície o akceptovaní dvoch ďalších jazykov sa týkajú vyučovania 
dvoch cudzích jazykov vo vzdelávacom procese, a nie ich uplatňovania v oblasti správy.

Vo všeobecnosti by v súvislosti s uznávaním diplomov Komisia chcela podotknúť, že podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii koná Únia len v medziach právomocí, ktoré sa na ňu 
preniesli v zmluve. Pre oblasť vzdelávania sa v článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie stanovuje, že Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce 
medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských 
štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích 
systémov. V uvedenom kontexte patrí uznávanie akademických diplomov, ktorými sa riadi 
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prístup k vzdelávaniu, do právomoci členských štátov.

Záver

V práve EÚ neexistuje záväzné pravidlo, ktorým by sa členským štátom ukladala povinnosť 
akceptovať zahraničné dokumenty v anglickom preklade prednostne pred úradným jazykom 
(úradnými jazykmi) ich správy.


