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Jazyková politika pro online prostředí 

 
 

Jazyková politika Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) 
respektuje jazykovou rozmanitost všech členských států EU.  Většina obsahu na 
webových stránkách agentury Frontex je uvedena v angličtině, která je v této agentuře 
pracovním jazykem. To nám umožňuje optimalizovat zdroje a rychle reagovat na 
měnící se situaci i na zvyšující se poptávku po informacích.   
 

Jako agentura Evropské unie usilujeme o to, aby naše práce byla široce přístupná v co 
největším počtu jazyků. Důležité informace o agentuře Frontex jsou k dispozici ve 
všech 24 úředních jazycích EU.     
 
Obsah webových stránek Frontex včetně videí (např. The role of Frontex in Return 
Operations, Coast Guard Functions aj.), prezentace (EU Agencies Network) a publikace 
(Vega Handbook: Children at airports) byl otitulkován nebo přeložen pro potřeby 
našeho mnohojazyčného publika. Některé dokumenty jako Mechanismus řešení stížností 
zveřejňujeme i v řadě neevropských jazyků (v albánštině, arabštině, perštině, 
paštunštině, ruštině, srbštině, urdštině i v jazyce tigriňa).  Usilujeme o to, aby byl 
seznam jazyků používaných pro různé oblasti každoročně aktualizován. Pokud bude 
tento seznam otevřený a bude pravidelně upravován vzhledem k vývoji v oblastech 
působnosti agentury, bude Frontex schopen i nadále flexibilně reagovat na měnící se 
požadavky.   

Úřední dokumenty Frontex se překládají v Překladatelském středisku pro instituce 
Evropské unie, které sídlí v Lucemburku a poskytuje překladatelské služby všem 
agenturám EU.    

Usilujeme o přiměřenou rovnováhu mezi respektem vůči mluvčím úředních jazyků EU a 
praktickým hlediskem. Naše snaha o zpřístupnění práce agentury v co nejvíce jazycích 
je limitována níže uvedenými faktory: 
  
● Naléhavost – některé informace je třeba zveřejňovat rychle.  Vyhotovit překlad 

vyžaduje čas a proto raději informace zveřejníme rychle v pracovním jazyce 
agentury. Do ostatních úředních jazyků EU nepřekládáme ani informace s krátkou 
životností (zprávy, události, tweety atd.).  
 
● Efektivní využití zdrojů – do dalších úředních jazyků EU překládáme vybrané 

dokumenty (Výroční zpráva o činnosti a Jednotný programový dokument) a další 
důležité informace.   
 
● Institucionální změny – obsah i struktura webových stránek musejí odrážet měnící 

se úlohu agentury i rozšíření jejích činností. K takovým změnám dochází poměrně 
často (nařízení o agentuře Frontex bylo změněno v letech 2007, 2011 a 2013 a 
v roce 2016 bylo nahrazeno Nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráži),  
proto  jsou webové stránky agentury pravidelně aktualizovány. 
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24 úředních jazyků EU jsou angličtina,bulharština, chorvatština, čeština, dánština, 
estonština, finština, francouzština, holandština, irština, italština, litevština, lotyština, 
maďarština, maltština , němčina, polština, portugalština, řečtina, rumunština, 
slovenština, slovinština, španělština a švédština.  

 
 
 


