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23.10.2018 B8-0492/1 

Изменение  1 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение A (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че в 

неотдавнашен специален доклад на 

Сметната палата относно 

програмата „Еразъм+ „се посочва, че 

студентите, участващи в „Еразъм“, 

не винаги са насърчавани или 

мотивирани да подобряват езиковите 

си умения; като има предвид, че в 

рамките на „Еразъм+“, както и на 

други подобни схеми за мобилност 

следва да бъде обърнато повече 

внимание на езиковите умения, и по-

специално на изучаването на езика на 

приемащата държава;  

Or. en 
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Изменение  2 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че 

подобряването на процедурите за 

признаване на дипломите за висше 

образование и на дипломите за 

завършен гимназиален етап на средно 

образование и за резултатите от 

периоди на учене в чужбина е 

предпоставка за създаването на 

европейско пространство за 

образование1 до 2025 г.; 

___________ 

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/communication-strengthening-

european-identity-education-culture_en.pdf 

  

заличава се 

Or. en 
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Изменение  3 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава държавите членки да 

въведат механизми за улесняване на 

автоматичното взаимно признаване 

на дипломи и резултати от периоди 

на учене в чужбина до 2025 г., в 

съответствие с целите на 

европейското пространство за 

образование и въз основа на 

съществуващите рамки, 

включително рамката на ЕС за 

ключови компетентности; 

подчертава значението на 

взаимовръзките и допълването между 

европейското пространство за 

образование и европейското 

пространство за висше образование;  

заличава се 

Or. en 

 

 


