
 

 

Page | 1  

 
 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЗИЦИ В СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ SESAR 3 
 

Целта на тази политика е да предостави на публиката актуална информация относно 
използването на езици в Съвместно предприятие SESAR 31. 
 
Тази политика се отнася до всичките 24 официални езика на Европейския съюз.2 
 
Тази политика е разумен баланс между зачитането на говорещите много езици на ЕС съгласно 
приложимото законодателство, задълженията, наложени на институциите и техните органи, и 
практическите съображения, например разходите за писмен превод. 
 
Всяко съдържание и документи, създадени от и в контекста на дейностите на Съвместно 
предприятие SESAR 3, са изготвени на английски език, тъй като това е общопризнатият работен 
и тематичен език в областта на международното въздухоплаване и научните изследвания в 
областта на управлението на въздушното движение.  
 
С оглед на това документите на Съвместното предприятие SESAR 3 и други съобщения, 
включително, но не само, документи и съдържание, публикувани на уебсайта на Съвместното 
предприятие SESAR 3, в социалните медии (YouTube, LinkedIn и Twitter) и комуникацията по 
време на събития са на английски език. 
  
При поискване съвместното предприятие SESAR 3 може да предоставя съдържание и 
документи, преведени на един от 24-те официални езика. Същевременно имайте предвид, че 
процедурите за превод изискват време и това може да доведе до по-дълго от очакваното 
време за отговор на такива искания.  
 

                                                                 
1 В съответствие с Договора за  ЕС и Договора за  функционирането на  ЕС, Хартата  на  основните права на  
Европейския съюз и Регламент № 1 на  Съвета  от 15 април 1958 г. за  определяне на  езиковия режим на 
Европейската икономическа общност2, европейските институции, техните агенции и органи:  

- общуват с гражданите на  ЕС на  техните собствени езици; 
- защитават богатото езиково многообразие на  Европа; и  
- насърчават изучаването на  езици в Европа. 

2 английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, 
малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, 
френски, хърватски, чешки и шведски. 


