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Resum

Disposicions sobre els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016. L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de 
la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic 
Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.
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Abstract

The text includes provisions on the uses, the linguistic rights and the legal system of the language published in the 
Official Journal of the European Union (OJEU) between July and December 2016. The order of the provisions cited is 
that in which they have been published in the OJEU. The acronym EEA corresponds to the European Economic Area, an 
area of commercial integration which unites the EU with Norway, Iceland and Liechtenstein in a single internal market.
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Directiva (UE) 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2016, relativa als requisits 
d’entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats d’investigació, estudis, pràctiques, 
voluntariat, programes d’intercanvi d’alumnes o projectes educatius i col·locació “au pair”.1

(DOUE núm. L 132, de 21 de maig de 2016)

Diversos articles d’aquesta directiva fan referència a qüestions lingüístiques; es tracta concretament dels 
articles 5, 14, 16, 29, 30 i 31.

Així, l’article 5.2 disposa que els estats membres podran exigir a la persona a la qual és d’aplicació la 
directiva que les proves documentals que hagi de presentar estiguin redactades en una llengua oficial de 
l’estat membre de què es tracti, o en alguna de les llengües oficials de la Unió que aquest mateix estat 
determini.

Per al cas específic dels requisits que un estat membre pot demanar en relació amb el voluntariat, l’article 
14.1 assenyala que l’estat podrà demanar proves que el nacional del país tercer que sol·licita l’entrada ha 
rebut o rebrà un introducció bàsica a l’idioma, la història i les estructures socials i polítiques d’aquest estat 
membre.

Per al cas de les persones que sol·licitin la seva admissió com a treballador “au pair”, els estats membres, 
preveu l’article 16.2 d’aquesta directiva, podran exigir-li que aporti proves d’un coneixement bàsic de la 
llengua de l’estat membre de què es tracti o, de manera alternativa, que ha acabat els seus estudis secundaris, 
disposa d’una qualificació professional o que compleix les condicions per exercir una professió regulada.

D’altra banda, en relació amb la mobilitat de llarga durada dels investigadors (que implica la possibilitat 
d’haver de desplaçar-se d’un estat membre a un altre), l’apartat 2 de l’article 29 estableix que el segon 
estat membre podrà exigir-los que presentin la documentació en la llengua oficial d’aquest estat membre o 
en qualsevol de les llengües oficials de la Unió que aquest mateix estat determini. En els mateixos termes, 
aquesta possibilitat també podrà aplicar-se als membres de les famílies dels investigadors, segons el que 
preveu l’article 30.2 de la directiva i, a la mobilitat dels estudiants, tal com determina l’article 31.6. 

Reglament (UE) 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, pel qual es facilita 
la lliure circulació dels ciutadans en simplificar els requisits  de presentació de determinats documents púbics 
a la Unió Europea i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1024/2012.

(DOUE núm. L 200, de 26 de juliol, de 2016)

En relació amb els aspectes lingüístics, les disposicions més significatives d’aquest reglament es refereixen 
a la creació d’impresos estàndards multilingües (article 7 del reglament) per als documents públics relatius 
al naixement, al fet que una persona estigui viva, a la defunció, al matrimoni, a la unió de fet registrada, 
al domicili o la residència o a l’absència d’antecedents penals.  Aquests impresos, però, no tenen valor 
jurídic (atès 49 del reglament), i pretenen únicament facilitar la traducció dels documents públics als quals 
s’adjunten; en aquest sentit, per tant, no han de circular com a documents autònoms entre els estats membres 
ni persegueixen els mateixos objectius que els extractes o còpies literals dels actes als quals es refereixen. 

D’acord amb el que disposen els article 9 i 10 del reglament, els impresos, i els glossaris de les rúbriques 
que contenen, s’hauran de redactar en la llengua o llengües oficials dels estats membres que siguin llengües 
oficials de les institucions de la Unió.

En aquest sentit, i per facilitar l’aplicació del reglament, el Portal europeu e-Justícia posarà a disposició 
de cada estat membre els models en versió electrònica dels impresos estàndards multilingües en totes les 
llengües oficials de les institucions de la Unió (article 12 del reglament).

Decisió del defensor del poble europeu per la qual s’adopten disposicions d’aplicació

(DOUE núm. C 321, d’1.09. 2016)

1 Per error, la referència a aquesta directiva no va ser inclosa en la crònica legislativa del semestre anterior, que és la que li  hauria 
correspost.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0801
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0801
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0801
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:321:TOC
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Tal com la seva denominació indica, per mitja d’aquesta decisió s’adopten les disposicions d’aplicació 
relatives al defensor del poble europeu. El seu article 13 conté les previsions relatives als usos de les llengües 
en els escrits i reclamacions que qualsevol persona li pot dirigir. Aquestes comunicacions hauran de ser 
redactades en alguna de les llengües dels tractats. Igualment, la resposta del defensor del poble es redactarà 
en aquestes mateixes llengües.

Aquestes disposicions concorden amb les disposicions actuals dels tractats constitutius i de funcionament 
de la Unió Europea (TUE i TFUE) i amb la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea relatives a les 
comunicacions dels ciutadans de la Unió Europea per dirigir-se a les seves institucions i organismes.

Cal assenyalar, però, que la decisió esmentada no incorpora les possibilitats obertes per l’acord administratiu 
signat pel mateix defensor del poble amb el Govern espanyol l’any 2006 perquè llengües distintes del 
castellà, que no tenen la consideració de llengües autèntiques dels tractats, com ara el  cas del català, puguin 
també ser utilitzades, encara que sigui de manera indirecta,  en les comunicacions dels ciutadans amb aquest 
organisme.

Reglament d’execució (UE) 2016/1963 de la Comissió, de 9 de novembre de 2016, pel qual es modifica 
el Reglament d’execució (UE) 2015/2378 pel que fa als models de formularis i règim lingüístic que s’han 
d’utilitzar en relació amb les directives (UE) 2015/2376 i (UE) 2016/881 del Consell

(DOUE núm. L 303, de 10.11.2016)

Aquest document fa precisions tècniques de detall en relació amb els formularis que s’han d’utilitzar en les 
directives esmentades, precisions que subratllen el paper de la utilització, per defecte, de la llengua anglesa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.303.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.303.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.303.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:303:TOC

