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Internete vartojamų kalbų politika 
 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ kalbų politika grindžiama 
pagarba kalbų įvairovei visose ES valstyb÷se nar÷se. Dauguma „Frontex“ svetain÷s 
turinio pateikiama anglų kalba, kuri yra Agentūros darbo kalba. Tai leidžia mums 
optimizuoti išteklius ir greitai reaguoti į kintančias aplinkybes bei did÷jančią 
informacijos paklausą. 
 

Kadangi esame Europos Sąjungos agentūra, siekiame, kad mūsų darbai būtų pateikiami 
ir plačiai pasiekiami kiek įmanoma daugiau kalbų. Pagrindin÷ informacija apie 
„Frontex“ pateikiama visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis. 
 
Įvairus „Frontex“ svetain÷s turinys, įskaitant vaizdo įrašus (pvz., The role of Frontex in 
Return Operations, Coast Guard Functions ir kt.), skaidrių pateiktis (EU Agencies 
Network) ir leidinius (Vega Handbook: Children at airports), titruojamas arba 
verčiamas, kad būtų tenkinami daugiakalb÷s auditorijos poreikiai. Taip pat tam tikrus 
dokumentus, pvz., lankstinuką apie skundų nagrin÷jimo mechanizmą, skelbiame 
įvairiomis ne ES kalbomis (albanų, arabų, persų, puštūnų, rusų, serbų, tigrajų ir urdu). 
Kiekvienais metais stengiam÷s iš naujo peržiūr÷ti įvairiose srityse vartojamų kalbų 
sąrašą. Kadangi šis sąrašas n÷ra baigtinis ir reguliariai jį pritaikome pagal Agentūros 
veiklos srityse pasitaikančias situacijas, „Frontex“ lieka lanksti ir atsižvelgia į naujus ar 
besikeičiančius reikalavimus. 

„Frontex“ oficialiuosius dokumentus verčia Liuksemburge įsikūręs Europos Sąjungos 
įstaigų vertimo centras, kuris teikia vertimo paslaugas visoms ES agentūroms. 

Siekiame rasti tinkamą pagarbos ES oficialiųjų kalbų vartotojams ir praktinių sumetimų 
pusiausvyrą. Pastangas, kuriomis siekiame užtikrinti, kad mūsų darbai būtų pasiekiami 
kiek įmanoma daugiau kalbų, riboja šios kliūtys: 
  
● Skubumas – tam tikros rūšies informacija turi būti skelbiama nedelsiant. Kadangi 

vertimas reikalauja laiko, pirmiausia neatid÷liodami skelbiame Agentūros darbo 
kalba. Trumpalaik÷s informacijos (naujienų, įvykių žinučių ir kt.) neverčiame į 
kitas oficialiąsias ES kalbas.  
 
● Veiksmingas išteklių naudojimas – kai kuriuos dokumentus (metinę veiklos 

ataskaitą ir Bendrąjį programavimo dokumentą) ir kitą atitinkamą turinį 
papildomai verčiame į oficialiąsias ES kalbas. 
 
● Institucin÷ pl÷tra – svetain÷s turinys ir struktūra privalo atspind÷ti Agentūros 

vaidmens pokyčius ir pl÷toti jos veiklos sritį. Kadangi šie pokyčiai buvo gana dažni 
(„Frontex“ reglamentas buvo keičiamas 2007, 2011 ir 2013 m., o 2016 m. jį 
pakeit÷ Europos sienų ir pakrančių apsaugos paj÷gų reglamentas), Agentūros 
svetain÷ reguliariai peržiūrima. 
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24 oficialiosios ES kalbos: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, 
kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, 
slovakų, slov÷nų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių. 


