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Spletna jezikovna politika  
 

Jezikovna politika Frontexa, Evropske agencije za mejno in obalno stražo, temelji na 
spoštovanju jezikovne raznolikosti v vseh državah članicah EU. Večina spletnih vsebin 
Frontexa je v angleščini, ki je delovni jezik agencije. To nam omogoča, da vire 
optimalno izkoristimo ter da se hitro odzovemo na spreminjajoče se okoliščine in vse 
večje zahteve po informacijah.  
 

Kot agencija Evropske unije si prizadevamo, da je naše delo splošno dostopno in na 
voljo v čim več jezikih. Ključne informacije o delovanju Frontexa so na voljo v vseh 24 
uradnih jezikih EU.  
 
Številne vsebine na spletni strani Frontexa, vključno z video posnetki (kot sta denimo 
The role of Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions itd.), dia 
predstavitvami (EU Agencies Network) in publikacijami (Vega Handbook: Children at 
airports), so bile podnaslovljene ali prevedene, s čimer smo zadostili potrebam 
večjezičnega občinstva. Nekatere dokumente, kot je Complaints Mechanism Booklet, 
ravno tako objavljamo v številnih jezikih držav, ki niso članice EU (albanščini, 
arabščini, paštunščini, perzijščini ruščini, srbščini, tigrijščini in urdujščini). Vsako leto 
si prizadevamo ponovno preučiti seznam jezikov, ki jih uporabljamo na različnih 
področjih. S tem, ko ohranjamo odprt seznam in se redno prilagajamo razvoju 
dogodkov na področju dela agencije, v Frontexu ostajamo fleksibilni ob novih ali 
spreminjajočih se zahtevah. 

Uradne dokumente Frontexa prevajajo v Prevajalskem centru za organe Evropske unije 
s sedežem v Luxembourgu, ki opravlja prevajalske storitve za vse agencije EU. 

Prizadevamo si za primerno ravnotežje med spoštovanjem govorcev uradnih jezikov EU 
in praktičnimi vidiki. Naša prizadevanja, da svoje delo predstavimo v čim več jezikih, 
so omejena zaradi naslednjih ovir: 
  
● Nujnosti – nekatere vrste informacij je treba objaviti hitro. Ker prevod zahteva 

čas, raje objavimo hitro v delovnem jeziku agencije. V druge uradne jezike EU ne 
prevajamo informacij s kratko življenjsko dobo (novic, dogodkov, tvitov itd.).  
 
● Učinkovite porabe virov –izbrane dokumente (Letno poročilo o dejavnostih in 

Enotni programski dokument) in druge pomembne vsebino prevajamo v dodatne 
uradne jezike EU. 
 
● Institucionalnega razvoja – vsebina in struktura spletne strani mora odražati 

spremenjeno vlogo agencije in razširitev področja njenih dejavnosti. Ker so bile 
spremembe precej pogoste (Uredba o Frontexu je bila spremenjena leta 2007, 
2011 in 2013, nato pa so jo leta 2016 nadomestili z Uredbo o Evropski mejni in 
obalni straži), se spletna stran agencije redno pregleduje. 

 
 

EU ima 24 uradnih jezikov. Ti so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, 
estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, 
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litovščina , madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, 
portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina. 

 


