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Съвместно изявление на Европейските медицински организации относно 

Предложението на Европейските парламент и съвет за Директива - 

поправка на  

Директива 2005/36/EК  
   
 

Председателите на долуподписаните Европейски медицински 

организации призовават  Европейските парламент и съвет да зачитат 

следните принципи при преразглеждане на предложението за поправка 

на Директивата за признаване на професионалните квалификации 

(2005/36/EC): 
  
 

 Водещи принципи в новата Директива трябва да бъдат 

висококачественото медицинско обучение и безопасността на 

пациента, и по никакъв начин не трябва да се правят компромиси с 

тях за постигане целите на икономическа конкурентоспособност или 

административно опростяване.  
 
 

 Процесът по признаване трябва да гарантира целостта и доверието в 

мобилността на лекарите. В този контекст, правоспособните власти в 

приемащите държави членки трябва да запазят своята компетенция за 

вземане на решение за признаване, независимо от прилагания режим 

на признаване, включително чрез електронно Европейско 

професионално удостоверение.  
 
 

 Въпреки че новото предложение трябва да зачита правото на заявителя 

на признаване на квалификацията му своевременно и по един 

прозрачен начин, при признаването на лекарските квалификации не е 



уместно прилагането на принципа „мълчаливо разрешение”.  
 
 

 За да се гарантират цялостността на квалификациите и безопасното 

предоставяне на медицински услуги, за медицината възможността 

за частичен достъп не трябва да се прилага. 
 
 

 Предложението трябва да зачита компетенцията на отделната държава 

членка в областта на предоставяне и организиране на образованието и 

обучението по медицина. При разработката на общи разпоредби за 

обучението по медицина трябва да бъдат включени лекарското 

съсловие и правоспособните компетентни органи.   
 
 

 За да се повиши доверието и прозрачността, държавите членки трябва 

да се насърчават да споделят най-добри практики в основното 

обучение по медицина и специализирането.  
 
 

 В светлината на промените в ролята и отговорностите на 

общопрактикуващите и семейните лекари, семейната медицина 

трябва да бъде считана като медицинска специалност като всяка друга 

специалност.  
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