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Webbplats språkpolicy 
 
Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns språkpolitik bygger på respekt för 
språklig mångfald i alla EU-medlemsstater. De flesta Frontex webbinnehåll är på 
engelska, vilket är byråns arbetsspråk. Detta gör att vi kan optimera resurser och 
snabbt reagera på förändrade situationer och en ökad efterfrågan på information. 
 
Som en byrå i Europeiska unionen strävar vi efter att göra vårt arbete åtkomligt och 
allmänt tillgängligt på så många språk som möjligt. Viktig information om Frontex finns 
på alla 24 officiella EU-språk. 
 
Olika innehåll på Frontex webbplats, inklusive filmer (till exempel: The role of Frontex 
in Return Operations, Coast Guard Functions etc.), bilder (EU Agencies Network) och 
publikationer (Vega Handbook: Children at airports) har textats eller översatts för att 
bemöta behoven hos en flerspråkig publik. Vi publicerar också flera dokument, till 
exempel Complaints Mechanism Booklet, på ett antal icke-EU språk (albanska, 
arabiska, persiska, pashtu, ryska, serbiska, tigrinya och urdu). Vi strävar efter att 
ompröva listan över språk som används på olika områden varje år. Genom att hålla 
listan öppen och justera den regelbundet enligt nya utvecklingar inom byråns 
arbetsområden fortsätter Frontex att vara flexibel mot nya eller förändrade krav. 

Frontex officiella dokument har översätts av översättningscentret för Europeiska 
unionen som finns i Luxemburg och tillhandahåller översättningstjänster till alla EU-
organ. 

Vi strävar efter att skapa en rimlig balans mellan respekt för användare av alla EU:s 
officiella språk och praktiska överväganden. Våra ansträngningar att göra vårt arbete 
tillgängligt på så många språk som möjligt begränsas av följande faktorer: 

  
● Brådskande natur - vissa typer av uppgifter måste publiceras snabbt. Eftersom 
översättning tar tid föredrar vi att snabbt publicera vissa uppgifter på byråns 
arbetsspråk. Vi översätter inte till andra officiella EU-språk information med kort 
livslängd (nyheter, evenemang, tweets etc.). 
 
● Effektiv användning av resurser - vi översätter endast vissa utvalda dokument (den 
årliga verksamhetsrapporten och samlade programplaneringsdokument) och annat 
relevant innehåll till ytterligare officiella EU-språk. 
 
● Institutionell utveckling - Webbplatsens innehåll och struktur måste återspegla 
byråns förändrade roll och utvidgningen av verksamheten. Byråns webbplats 
justeras regelbundet eftersom dessa förändringar har skett ganska ofta (Frontex-
förordningen ändrades 2007, 2011 och 2013 och ersattes sedan 2016 av 
förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning). 
 

De 24 officiella EU-språken är: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, 
grekiska, irländska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, 
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polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, 
tyska och ungerska. 


