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Keelepoliitika veebis  
 

Frontexi, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, keelepoliitika põhineb kõigi ELi 
liikmesriikide keelelise mitmekesisuse austamisel. Frontexi veebisisu on valdavas osas 
inglise keeles, mis on ameti töökeel. See võimaldab meil optimeerida ressursse, 
reageerida kiiresti muutuvatele olukordadele ja suurenevale teabenõudlusele. 
 

Euroopa Liidu ametina püüame selle poole, et meie töö oleks ligipääsetav ja laialdaselt 
kättesaadav võimalikult paljudes keeltes. Põhiteave Frontexi kohta on avaldatud ELi 24 
ametlikus keeles. 
 
Frontexi veebilehe erinev sisu, sealhulgas videod (näiteks: The role of Frontex in 
Return Operations, Coast Guard Functions jne), slaidiseansid (EU Agencies Network) ja 
väljaanded (Vega Handbook: Children at airports) on varustatud subtiitritega või 
tõlgitud, et vastata mitmekeelse sihtrühma vajadustele. Samuti avaldame mõned 
dokumendid, näiteks Complaints Mechanism Booklet, reas mitte ELi keeles (albaania, 
araabia, farsi, puštu, vene, serbia, tigrinja ja urdu). Püüame igal aastal läbi vaadata 
erinevates valdkondades kasutatavate keelte nimekirja. Hoides nimekirja avatuna ja 
seda pidevalt kohandades ameti töövaldkondade muutuvatele olukordadele, jääb 
Frontex uute või muutuvate nõuetega silmitsi seistes paindlikuks. 

Frontexi ametlikud dokumendid tõlgitakse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses, mis 
asub Luxembourgis ja osutab tõlketeenust kõigile ELi asutustele. 

Meie eesmärk on leida mõistlik tasakaal ELi ametlike keelte kõnelejate huvide 
austamise ja praktiliste kaalutluste vahel. Meie pingutusi teha meie töö kättesaadavaks 
võimalikult paljudes keeltes piiravad järgmised asjaolud: 
  
● Kiireloomulisus – teatavat liiki teave tuleb avaldada ruttu. Tõlkimine aga võtab 
aega, seega eelistame avaldada teabe kiiresti ameti töökeeles. Me ei tõlgi 
teistesse ELi ametlikesse keeltesse lühikese kasutusajaga teavet (uudised, 
sündmused, säutsud jne).  
 
● Ressursside tõhus kasutamine – tõlgime teistesse ELi ametlikesse keeltesse valitud 
dokumente (iga-aastane tegevusaruanne ja ühtne programmdokument) ning muud 
asjakohast sisu. 
 
● Institutsiooniline areng – veebilehe sisu ja ülesehitus peavad kajastama ameti 
muutuvat rolli ja selle tegevusvaldkonna laienemist. Ameti veebilehte 
uuendatakse korrapäraselt, sest muutused toimuvad küllaltki sageli (Frontexi 
määrust muudeti aastatel 2007, 2011 ja 2013, seejärel asendati aastal 2016 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve määrusega). 

 
 

ELi 24 ametlikku keelt on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaatia, iiri, inglise, 
itaalia, kreeka, läti, leedu, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, 
slovaki, sloveeni, soome, tšehhi, taani ja ungari keel. 


