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Beartas Teanga Ar Líne 
 

Tá beartas teanga Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus 
Cósta, bunaithe ar mheas ar éagsúlacht teanga i ngach Ballstát AE. Tá an chuid is mó 
den ábhar gréasáin Frontex i mBéarla, ar teanga oibre na Gníomhaireachta í. Ligeann 
sé seo dúinn acmhainní a bharrfheabhsú agus freagra a thabhairt go tapa ar chúinsí atá 
ag athrú agus ar éileamh ar fhaisnéis atá ag dul i méid.  
 
Mar ghníomhaireacht den Aontas Eorpach, déanaimid iarracht rochtain a thabhairt ar 
ár gcuid oibre agus í a chur ar fáil go forleathan san uaslíon teangacha agus is féidir. Tá 
príomhfhaisnéis faoi Frontex ar fáil i ngach ceann de na 24 teanga oifigiúla AE.  
 
Rinneadh ábhar éagsúla ar láithreán gréasáin Frontex, lena n-áirítear físeáin (mar 
shampla: The role of Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions etc.), 
taispeántais sleamhnán (EU Agencies Network) agus foilseacháin (Vega Handbook: 
Children at airports) a fhotheidealú nó a aistriú chun riachtanais de spriocphobal 
ilteangach a chomhlíonadh. Déanaimid roinnt doiciméad a fhoilsiú freisin, amhail 
Leabhrán na Meicníochta Gearáin, i roinnt teangacha neamh-AE (Albáinis, Araibis, 
Fairsis, Paistis, Rúisis, Seirbis, Tigrinis, agus Urdúis). Déanaimid iarracht athscrúdú a 
dhéanamh ar an liosta teangacha a úsáidtear i réimsí éagsúla gach bliain. Tríd an liosta 
seo a choinneáil oscailte agus é a choigeartú ar bhonn rialta le cúinsí atá ag forbairt i 
réimsí oibre na Gníomhaireachta, tá Frontex solúbtha fós in ainneoin riachtanas nua nó 
riachtanas atá ag athrú. 
 
Is é Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, atá lonnaithe i Lucsamburg 
agus a sholáthraíonn seirbhísí aistriúcháin do gach gníomhaireacht AE, a aistríonn 
doiciméid oifigiúla Frontex. 
 
Tá sé mar aidhm againn cothromaíocht réasúnach a bhaint amach idir meas ar 
chainteoirí na dteangacha oifigiúla AE agus breithnithe praiticiúla. Tá na hiarrachtaí a 
dhéanaimid ár gcuid oibre a chur ar fáil san uaslíon teangacha agus is féidir teoranta ag 
na srianta seo a leanas: 
  
● Práinn - ní mór cineálacha faisnéise ar leith a fhoilsiú go tapa. Ós rud é go 
nglactar am le haistriúcháin, is fearr linn a fhoilsiú go tapa i dteanga oibre na 
Gníomhaireachta. Ní aistrímid faisnéis a bhfuil saolré gairid ag baint léi i 
dteangacha oifigiúla eile AE (nuacht, imeachtaí, tvuíteanna, etc.). 
 
● Úsáid éifeachtach acmhainní - aistrímid doiciméid roghnaithe (an Tuarascáil 
Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí agus an Doiciméad Aonair um Chlárú) agus ábhar 
ábhartha eile i dteangacha oifigiúla breise AE. 
 

● Forbairt institiúideach - ní mór go léirítear in ábhar agus struchtúr an láithreáin 
ghréasáin ról athraitheach na Gníomhaireachta agus raon feidhme a cuid 
gníomhaíochtaí atá ag leathnú. De thairbhe gur minic a tharla na hathruithe seo 
(leasaíodh Rialachán Frontex in 2007, 2011, agus 2013, agus cuireadh Rialachán 
maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach ina ionad in 2016), déantar 
athbhreithniú ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta ar bhonn rialta. 
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Is iad na 24 teanga oifigiúla AE Bulgáiris, Cróitis, Seicis, Danmhairgis, Ollainnis, Béarla, 
Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Ungáiris, Gaeilge, Iodáilis, Laitvis, 
Liotuáinis, Máltais, Polainnis, Poirtaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Spáinnis 
agus Sualainnis.  


