
 

 
EP oversætter  
 
I ingen anden institution er kravene vedrørende kombinationen af IT-kundskaber, mental 
fleksibilitet, sproglig mangfoldighed, hurtighed i oversættelse og fortrolighed med aktuelle 
begivenheder så krævende som i Parlamentet. Parlamentets rolle er at revidere lovgivning: Den 
største del af kildeteksterne præsenteres i form af ændringsforslag, og de er ofte med kort 
tidsfrist. Dette medfører yderligere udfordringer, eftersom oversætterne er nødt til at forstå 
sammenhængen hurtigt og se, hvordan ændringerne passer ind i denne sammenhæng. 
 
Vores oversættere er typisk folk med solide fremmedsprogskundskaber og en perfekt 
mestring af deres modersmål, men ikke nødvendigvis med en professionel lingvist-baggrund. 
Mange af vores oversættere har studeret andre fag og kommer fra meget forskellige 
erhvervsmæssige baggrunde, hvilket sikrer os højt eftertragtet ekspertise ved oversættelse af 
tekster om alle mulige emner.  
 
 

Relæsprog-systemet 
 
Parlamentets oversættere oversætter alle typer dokumenter fra diverse kildesprog til deres 
modersprog.  Med væksten i antallet af sprogkombinationer til 552 er det imidlertid ikke altid 
muligt at oversætte direkte fra alle kildesprog til alle målsprog, specielt hvad angår mindre 
udbredte sprog. For at håndtere denne problematik har Europa-Parlamentet brugt et system med 
"relæsprog". Først oversættes teksten til engelsk, fransk eller tysk og derefter fra dette sprog 
til de andre sprog. Andre ofte anvendte EU-sprog, nemlig spansk, italiensk og polsk, kan også 
blive relæsprog, når tiden er inde. 
 
 

Udlicitering  
 
For at håndtere det stadigt stigende behov har DG TRAD ressourcer til eksterne leverandører 
til tekster af lavere prioritet.   Udliciteringen af oversættelsesopgaver sker ud fra hensyn til 
dokumenttype og arbejdsbyrde. Dokumenter af høj prioritet, f.eks. lovtekster og dokumenter, der 
skal til afstemning i plenarforsamlingen, oversættes internt, i fald egne ressourcer tillader det. 
Andre typer dokumenter, specielt administrative dokumenter, udliciteres ofte. Omkring 30 % af 
de dokumenter, der ønskes oversat, oversættes eksternt. 
 
 

Teknologi til rådighed for oversættelse  
 
Parlamentets oversættere har en lang række redskaber og teknologier til rådighed, der 
maksimerer oversættelsesprocessen, reducerer risikoen for menneskelige fejl og forbedrer 
ensartetheden ved hjælp af oversættelseshukommelser og henvisninger til dokument- og 
terminologidatabaser. Nye redskaber udvikles med jævne mellemrum for at honorere kravene til 
en moderne oversættelsestjeneste og yderligere forbedre kvaliteten af oversættelsesarbejdet. 


