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Online Sprogpolitik 
 

Sprogpolitikken hos Frontex, Den europæiske grænse- og kystvagt, er baseret på 
respekt for den sproglige diversitet i alle EU-medlemsstaterne. Det meste af indholdet 
på Frontex' internetside er på engelsk, som er agenturets arbejdssprog. Dette gør det 
muligt for os at få fuldt udbytte af vores ressourcer og hurtigt kunne reagere på en 
ændret situation og det stigende behov for information. 
 

Som et EU-agentur stræber vi efter at der er adgang til vores arbejde, og at det er 
bredt tilgængeligt på så mange sprog som muligt. Den væsentligste information om 
Frontex er tilgængelig på alle de 24 officielle sprog i EU. 
 
Forskellige typer indhold på Frontex' internetside, herunder videooptagelser 
(eksempelvis: The role of Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions og 
lignende), slideshows (EU Agencies Network) samt publikationer (Vega Handbook: 
Children at airports) har fået undertekster eller er blevet oversat for at opfylde 
behovet hos et mangesproget publikum. Vi offentliggør også nogle dokumenter, så som 
Complaints Mechanism Booklet, på et antal sprog, som ikke hører til EU-sprogene 
(albansk, arabisk, farsi, pashto, russisk, serbisk, tigrinsk og Urdu). Vi bestræber os på 
hvert år at gennemgå listen over sprog, som anvendes indenfor de enkelte områder.  
Ved at sørge for en åben liste, som regelmæssigt tilpasses til nyopståede situationer 
indenfor agenturets arbejdsområde, forbliver Frontex fleksibel i forhold til nye eller 
ændrede krav. 

Frontex' officielle dokumenter oversættes af Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer, som er beliggende i Luxembourg og leverer oversættelse til alle EU-
agenturer. 

Vi søger at nå en fornuftig balance mellem respekt for sprogbrugerne af de officielle 
EU-sprog og praktiske overvejelser. Vores bestræbelser på at gøre vores arbejde 
tilgængeligt på så mange sprog som muligt er begrænset af følgende restriktioner.  
  
● Uopsættelighed – nogle typer information er det nødvendigt at offentliggøre 
hurtigt. Eftersom oversættelse tager tid, foretrækker vi at offentliggøre 
materialet hurtigt på Agenturets arbejdssprog. Vi oversætter heller ikke 
information med kort levetid til andre officielle EU-sprog (nyheder, begivenheder, 
tweets og lignende). 
 
● Effektivt ressourceforbrug – vi oversætter udvalgte dokumenter (den årlige 
revisionsrapport samt enhedsprogrammeringsdokumenter) og andet relevant 
indhold til flere andre officielle EU-sprog. 
 
● Institutionel udvikling – Internetsidens struktur og indhold skal afspejle Agenturets 
skiftende rolle og det ekspanderende omfang af dets aktiviteter. Eftersom disse 
ændringer har været relativt hyppige (Frontex Forordningen blev ændret i 2007, 
2011 og 2013, og blev så i 2016 erstattet af Forordningen om den europæiske 
grænse- og kystvagt), vurderes indholdet af agenturets hjemmeside regelmæssigt. 
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De 24 officielle sprog i EU er bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, 
italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, 
rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. 


