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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1773/2012, внесена от Марко Бава, с италианско гражданство, 
относно използването на италиански език при съставянето на 
документи за обществени консултации в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който възнамерява да участва в обществени консултации в 
ЕС, пита дали е възможно да се използва италиански език, както е предвидено в 
системата на многоезичието.

Вносителят посочва, че документите на Европейската комисия често са достъпни 
единствено на английски език, който е официален език на държава, която само 
частично участва в Европейския съюз, след като, например, е решила да не приеме 
еврото.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Комисията се ангажира твърдо с принципа на многоезичието и прави всичко възможно, 
за да гарантира, че между гражданите не съществува дискриминация въз основа на 
езика. Тя гарантира пълното зачитане на залегналото в Договорите право на 
гражданите на ЕС да се свържат с която и да е институция на ЕС и да получат отговор 
от нея на всеки от официалните езици на ЕС.  Това се отнася и за отговорите на 
обществените консултации, независимо от езика (езиците) на публикуването им.
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Въпреки това Комисията би искала да отбележи, че наличните ресурси за превод са 
ограничени и са необходими преди всичко за изпълнение на задълженията за 
юридически превод (цялото законодателство и всички документи от политическо 
значение трябва да бъдат преведени на всички официални езици на ЕС). Ето защо не 
всички документи във връзка с консултациите могат да бъдат предоставени на 
разположение на всички езици на ЕС. 

Независимо от това, тъй като Комисията е твърдо убедена в значението на 
консултациите за по-разумното създаване на политики, тя се стреми да осигури превод 
на възможно най-голям брой документи, като взема надлежно предвид тяхното 
значение и стратегически характер.  Например, Зелените  и Белите книги по принцип се 
превеждат на всички езици, тъй като се считат за политически приоритет за целите на 
консултациите.

В тази връзка трябва да се обърне внимание на Съобщението относно регулаторната 
пригодност на ЕС, прието от Комисията в края на 2012 г.1, както и на придружаващия 
работен документ на службите на Комисията, в който се описват подробно резултатите 
от прегледа на политиката на консултации на Комисията2. Въпреки че потвърди 
валидността на политиката и инструментите на Комисията относно консултациите, 
прегледът посочи области, в които изпълнението може допълнително да се подобри, 
включително начини за това как по-добре да се достигне до хората, които са пряко 
засегнати, като езиковата достъпност може да бъде фактор в това отношение.

В този контекст Комисията обяви набор от мерки, които планира да предприеме с цел 
още повече да укрепи и подобри обхвата на консултациите на Комисията. Тези мерки 
включват публикуването на календар на планираните за срок от 12 месеца консултации 
на уебсайта „Вашият глас в Европа“, евентуалното използване на новаторски 
инструменти за консултация и  каналите за комуникация на държавите членки и 
подобряването на качеството на обратна връзка. Комисията също така се ангажира да 
проучи дали преводът на свързаните с консултациите документи и обобщения би могъл 
да бъде по-широко застъпен в рамките на съществуващите бюджетни ограничения.   

Като следваща стъпка Комисията проучва всички налични средства, за да се осигури 
по-широка езикова достъпност до свързаните с обществени консултации документи в 
рамките на съществуващите бюджетни ограничения, като например: редактиране и 
съкращаване на свързаните с консултации документи и онлайн въпросници, така че 
преводът да изисква по-малък разход на ресурси; предоставяне на насоки за 
редакционна яснота и оптимално езиково покритие; осигуряване на по-системно 
предоставяне на връзки към наличните преводи, когато съществуват такива за 
съответните документи; използване на машинен превод за определени документи и 
повишаване на осведомеността на службите относно наличните инструменти за превод 
и средствата за улесняване на тяхното ефективно използване, включително по-добро 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, COM(2012) 746 окончателен от 12 декември 2012 г.

2 SWD(2012) 422 ‘Review of the Commission Consultation Policy’ („Преглед на политиката на консултации 
на Комисията“).
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планиране, така че да се постигне възможно най-висока степен на многоезичие. 
Рационализирането на процедурите и гарантирането на развитието на инструменти за 
планиране също ще спомогне за по-доброто изчисляване на нуждите от превод за 
обществените консултации.


