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Politica lingvistică online  
 

Politica lingvistică a Frontex, Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră și Garda 
de Coastă, se întemeiază pe respectarea diversităţii lingvistice în toate statele 
membre ale UE. Cea mai mare parte a conţinutului online al Frontex este în limba 
engleză, limba de lucru a Agenţiei. Aceasta ne permite să optimizăm resursele și să 
răspundem rapid situaţiilor în permanentă schimbare, precum și cererii tot mai mari de 
informaţii.  
 
Fiind o agenţie a Uniunii Europene, ne străduim ca informaţiile privind activitatea 
noastră să fie accesibile și disponibile la scară largă în cât mai multe limbi. 
Informaţiile esenţiale despre Frontex sunt disponibile în toate cele 24 de limbi oficiale 
ale UE.  
 
Diferite materiale de pe site-ul web al Frontex, inclusiv conţinut video (cum ar fi: 
Rolul Frontex in operaţiuni de returnare, Funcţii de gardă de coastă etc.), prezentări 
(Reţeaua de agenţii UE) și publicaţii (Manualul Vega: Copiii în aeroporturi), au fost 
subtitrate sau traduse pentru a satisface cerinţele unui public multilingvistic. De 
asemenea, publicăm unele documente, precum Broșură despre mecanismul de tratare 
a plângerilor, într-o serie de limbi non-UE (albaneză, arabă, farsi, paștună, rusă, sârbă, 
tigrinya și urdu). Ne străduim să reexaminăm lista de limbi utilizate în diferite zone în 
fiecare an. Această listă rămâne deschisă și este adaptată cu regularitate, în funcţie 
de evoluţia situaţiilor care intră în sfera de acoperire a activităţilor Agenţiei, Frontex 
păstrându-și astfel flexibilitatea în contextul cerinţelor noi sau în schimbare. 

Documentele oficiale ale Frontex sunt traduse de Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene, care își are sediul în Luxemburg și asigură servicii de 
traducere pentru toate agenţiile UE. 

Ne propunem să stabilim un echilibru echitabil între respectul pentru vorbitorii limbilor 
oficiale ale UE și considerentele practice. Eforturile noastre de a pune la dispoziţie 
informaţii despre activitatea noastră în cât mai multe limbi sunt limitate de 
următoarele constrângeri:  

  
● Urgenţă – unele tipuri de informaţii trebuie publicate rapid. Deoarece traducerea 

necesită timp, preferăm să le publicăm rapid în limba de lucru a Agenţiei. Nu 
traducem în alte limbi oficiale ale UE informaţiile cu o durată scurtă de viaţă 
(știri, evenimente, tweet-uri etc.). 
 
● Utilizarea eficientă a resurselor -  traducem anumite documente selectate 

(Raportul anual de activitate și Documentul unic de programare) și alte materiale 
relevante în alte câteva limbi oficiale ale UE.  
 
● Dezvoltarea instituţională – conţinutul și structura site-ului web trebuie să 

reflecte rolul în schimbare al Agenţiei și extinderea sferei de acoperire a 
activităţilor sale. Deoarece aceste schimbări au fost destul de frecvente 
(Regulamentul Frontex a fost modificat în 2007, 2011 și 2013, pentru ca apoi să fie 
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înlocuit în 2016 de Regulamentul privind poliţia de frontieră și garda de coastă la 
nivel european), site-ul web al Agenţiei este revizuit cu regularitate.  

 
Cele 24 de limbi oficiale ale UE sunt: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, 
finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, 
maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă 
și suedeză. 


