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Онлайн езикова политика 
 

Езиковата политика на Фронтекс, Европейската агенция за гранична и брегова 
охрана, се основава върху уважението към езиковото разнообразие във всички 
държави членки на Европейския съюз. По-голямата част от съдържанието на 
интернет страницата на Фронтекс е на английски език, който е работен език на 
агенцията. Това ни позволява да оптимизираме ресурсите и да реагираме бързо на 
променящата се ситуация и нарастващото търсене на информация.  
 

Като агенция на Европейския съюз ние се стремим да улесним достъпа до нашата 
работа и да предоставим информация за нея на възможно най-много езици. 
Основната информация за Фронтекс е достъпна на всичките 24 официални езика на 
Европейския съюз.  
 
За да се отговори на нуждите на многоезичната публика, разнообразното 
съдържание на интернет страницата на Фронтекс е субтитрирано или преведено, 
в това число видеоклипове (например: The role of Frontex in Return Operations, 
Coast Guard Functions и др.), слайдшоута (EU Agencies Network) и публикации (Vega 
Handbook: Children at airports). Също така ние публикуваме някои документи, като 
например Брошурата за реда за подаване на жалби на редица езици на страни, 
които не са държави членки на ЕС (албански, арабски, фарси, пущунски, руски, 
сръбски, тигриня и урду). Ние се стремим да преразглеждаме всяка година 
списъка на езиците, които се използват в различните области. Като оставя този 
списък отворен и редовно го пригажда към променящата се ситуация в областите 
на дейност на Агенцията, Фронтекс запазва гъвкавостта си спрямо новите или 
променящите се изисквания.  

Официалните документи на Фронтекс се превеждат от Центъра за преводи за 
органите на Европейския съюз, който се намира в Люксембург и осигурява 
преводачески услуги за всички агенции на ЕС. 

Целта ни е да постигнем разумен баланс между зачитането на нуждите на 
говорещите различни официални езици на ЕС и практическите съображения. 
Нашите усилия да направим нашата работа достъпна на възможно най-много езици 
е ограничена от следните обстоятелства: 
  
● Спешност – някои видове информация трябва да бъдат публикувани 

неотложно. Тъй като преводът отнема време, предпочитаме да я публикуваме 
бързо на работния език на Агенцията. Ние не превеждаме информация 
с кратко време на актуалност на другите официални езици на ЕС (новини, 
събития, туитове и др.).  
 
● Ефективно използване на ресурсите – ние превеждаме избрани документи 

(годишния отчет за дейността и единния програмен документ) и друго 
подходящо съдържание на допълнителни официални езици на ЕС. 
 
● Институционално развитие – съдържанието и структурата на уебсайта трябва 

да отразява променящата се роля на Агенцията и разширяването на обхвата на 
нейните дейности. Тъй като тези промени бяха доста чести (Регламентът за 
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Фронтекс бе изменен през 2007, 2011 и 2013, а впоследствие бе заменен от 
Регламента за европейската гранична и брегова охрана през 2016 г.), интернет 
страницата на Агенцията редовно се преразглежда. 

 
 

Официалните езици на ЕС са 24: английски, български, гръцки, датски, естонски, 
ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, 
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, 
финландски, френски, хърватски, чешки, шведски.  

 
 
 


