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Tiešsaistes valodas politika 
 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aăentūras Frontex valodas politika balstās uz cieĦu 
pret daudzvalodību visās ES dalībvalstīs. Lielākā daĜa satura, ko Frontex publicē 
tīmeklī, ir angĜu valodā, kas vienlaikus ir aăentūras darba valoda. Šāda pieeja Ĝauj 
mums optimāli izmantot resursus un ātri pielāgoties mainīgai situācijai, kā arī aizvien 
pieaugošajam pieprasījumam pēc informācijas.  
 
Kā Eiropas Savienības aăentūra, mēs cenšamies nodrošināt, lai informācija par mūsu 
darbu būtu pieejama pēc iespējas vairāk valodās. TādēĜ galvenā informācija par 
Frontex ir pieejama visās 24 oficiālajās ES valodās. 
 
DaĜa Frontex mājas lapas satura, tajā skaitā video klipi (piemēram The role of Frontex 
in Return Operations, Coast Guard Functions u.c.), slīdrādes (ES aăentūru tīkls / EU 
Agencies Network) un publikācijas (Vega rokasgrāmata: bērni lidostās) ir subtitrētas 
vai tulkotas, lai atbilstu daudzvalodīgas mērėauditorijas vajadzībām. Turklāt dažus 
dokumentus, piemēram, Complaints Mechanism Booklet, mēs publicējam vairākās 
valodās, kas nav ES valodas (albāĦu, arābu, farsi, puštu, krievu, serbu, tigriĦu un urdu 
valodā). Dažādās jomās izmantoto valodu sarakstu paredzēts pārskatīt reizi gadā. 
Saglabājot valodu sarakstu atvērtu, kā arī, regulāri pielāgojot to situācijas attīstībai 
dažādās aăentūras darbības jomās, Frontex spēj elastīgi reaăēt uz jaunām vai 
mainīgām prasībām. 
 
Oficiālos Frontex dokumentus tulko Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centrs, kas 
atrodas Luksemburgā un apkalpo arī visas ES aăentūras. 
 
Mēs vēlamies saglabāt saprātīgu līdzsvaru starp cieĦu pret oficiālo ES valodu 
runātājiem un praktiskiem apsvērumiem. Mūsu centienus padarīt informāciju par mūsu 
darbu pieejamu iespējami lielākā valodu skaitā ierobežo šādi faktori: 
 
● Steidzamība – dažkārt informācija jāpublicē Ĝoti ātri. Tā kā tulkošana prasa laiku, 

mēs dažkārt dodam priekšroku ātrai publikācijai aăentūras darba valodā. 
Informāciju ar īslaicīgu aktualitāti (ziĦas, informāciju par pasākumiem, tvītus utt.) 
mēs nepublicējam citās ES valodās. 
 
● Efektīva līdzekĜu izmantošana – atsevišėus dokumentus (aăentūras gada ziĦojumu 

un vienoto plānošanas dokumentu), kā arī citu saturu mēs tulkojam arī citās 
oficiālās ES valodās. 

 
● Aăentūras attīstība – mājas lapas saturam un struktūrai jāatspoguĜo aăentūras 

mainīgā loma un tās funkciju paplašināšanās. ĥemot vērā, ka attiecīgas izmaiĦas 
notikušas diezgan bieži (Frontex regula tika grozīta 2007., 2011. un 2013. gadā, 
bet 2016. gadā to aizstāja Eiropas Robežu un krasta apsardzes aăentūras regula), 
aăentūras mājas lapas saturu nākas pastāvīgi aktualizēt.  
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24 oficiālās ES valodas ir angĜu, bulgāru, čehu, dāĦu, franču, grieėu, horvātu, igauĦu, 
itāĜu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poĜu, portugāĜu, rumāĦu, 
slovāku, slovēĦu, somu, spāĦu, ungāru, vācu un zviedru valoda. 


