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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция, 0791/2011 внесена от Mikel Basabe Kortabarria, с испанско 
гражданство, относно това, че по време на събитие, организирано от 
Европейската комисия във Victoria-Gasteiz, в Баската автономна област, 
Испания, не е бил използван баският език

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на член 22 от Хартата на основните права и 
изявленията на Европейския съвет от 13 юни 2005 г .  относно употребата на 
регионалните езици и се оплаква относно това, че баският език не е бил използван по 
време на събитието, озаглавено „Биоразнообразието зависи от всички нас“, 
организирано от Европейската комисия в столицата на Баската автономна област в 
периода 25 януари – 6 февруари 2011 г. Вносителят твърди, че за кампанията е бил 
използван единствено испански език, а това противоречи на законодателството на 
Общността и на основните права на гражданите на този регион от Испания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Комисията комуникира на 23-те официални работни езика на Европейския съюз. В 
Кралство Испания кампанията за биологичното разнообразие бе проведена на 
кастилски испански. 

Административното споразумение между Комисията и Кралство Испания от 21 
декември 2005 г. относно използването на допълнителни езици (OВ С 73/14 от 25 март 



PE480.730v01-00 2/2 CM\890579BG.doc

BG

2006 г.) важи изключително за писмената комуникация на гражданите, адресирана до 
Комисията, като се използва един от езиците, признати от испанската конституция 
(сред които е баският език), но не и за такава рекламна кампания като тази в случая.

Заключение

Комисията ще продължава да комуникира на 23 официални и работни езика, като 
същевременно ще поддържа позитивна политика по отношение на регионалните езици 
и езиците на малцинствата, както е записано в член 22 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз, в който се казва: „Съюзът зачита културното, религиозното и 
езиковото многообразие“.


