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Online-kielikäytäntö 
 

Euroopan raja- ja merivartioston Frontexin kielikäytäntö perustuu kielellisen 
monimuotoisuuden kunnioittamiseen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Useimmat Frontex-
verkkosisällöt ovat englanninkielisiä, koska englanti on viraston työkieli. Näin voimme 
optimoida voimavaramme ja vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja kasvavaan 
tietokysyntään. 
 

Euroopan unionin virastona pyrimme tekemään työmme helppopääsyiseksi ja laajalti 
saatavaksi niin monilla kielillä kuin mahdollista. Frontexin tärkeimmät tiedot ovat 
saatavilla kaikilla 24:llä EU:n virallisella kielellä. 
 
Frontexin verkkosivujen erilaista sisältöä, mukaan lukien videoita (kuten: The role of 
Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions jne.), esityksiä (EU Agencies 
Network) ja julkaisuja (Vega Handbook: Children at airports) on tekstitetty ja 
käännetty vastaamaan monikielisen yleisön tarpeisiin. Julkaisemme myös joitain 
asiakirjoja, kuten Complaints Mechanism Bookletin, monella EU:n ulkopuolisella 
kielellä (albania, arabia, farsi, pashtu, serbia, tigrinja, urdu ja venäjä). Pyrimme joka 
vuosi tarkastelemaan uudestaan luetteloa kielistä, joita käytetään eri alueilla. Pitäen 
luettelon avoimena ja mukauttaen säännöllisesti sitä vaihtuviin tilanteisiin viraston 
toiminta-alalla Frontex pysyy joustavana uusien tai muuttuvien vaatimusten äärellä. 

Frontexin viralliset asiakirjat kääntää Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin 
elinten käännöskeskus, joka tarjoaa käännöspalveluja kaikille EU:n virastoille. 

Tavoitteenamme on löytää kohtuullinen tasapaino EU:n virallisten kielten puhujien 
kunnioituksen ja käytännön näkökohtien välillä. Pyrkimystämme tehdä työmme 
saatavaksi mahdollisimman monella kielellä rajoittavat: 
  
● Kiireellisyys - tietyntyyppiset tiedot on julkaistava nopeasti. Koska käännös vie 
aikaa, mieluummin julkaisemme nopeasti viraston työkielellä. Lyhyen elinajan 
tietoja ei käännetä muille EU:n virallisille kielille (uutiset, tapahtumat, tweetit, 
jne.).  
 
● Resurssien tehokas käyttö - käännämme valitut asiakirjat (vuotuinen 
toimintakertomus ja yhtenäinen ohjelma-asiakirja) ja muun asiaankuuluvan 
sisällön muille EU:n virallisille kielille. 
 
● Institutionaalinen kehitys - sivuston sisällön ja rakenteen on vastattava viraston 
muuttuvaa roolia ja toiminnan laajentumista. Koska nämä muutokset ovat melko 
yleisiä (Frontex-asetusta on muutettu vuosina 2007, 2011 ja 2013, ja sen korvasi 
2016 Euroopan raja- ja merivartiostoasetus), viraston verkkosivustoa tarkastellaan 
säännöllisesti. 

 
 

EU:n 24 virallista kieltä ovat: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, 
kroatia, latvia, liettua, malta, puola, portugali, ranska, romania, ruotsi, saksa, 
slovakki, slovenia, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. 


