
 

 
Μεταφραστές του ΕΚ  
 
Σε κανένα άλλο θεσμικό όργανο δεν είναι τόσο υψηλές οι απαιτήσεις όσον αφορά τον συνδυασμό 
εξοικείωσης με την τεχνολογία των πληροφοριών, διανοητικής ευελιξίας, γλωσσικής ποικιλίας, 
ταχύτητας στη μετάφραση και εξοικείωσης με θέματα επικαιρότητας όσο στο Κοινοβούλιο. Ο ρόλος 
του Κοινοβουλίου είναι να τροποποιεί τη νομοθεσία: η πλειοψηφία των πρωτότυπων κειμένων έχει τη 
μορφή τροπολογιών και συνήθως έχει σύντομες προθεσμίες. Η πρόκληση γίνεται μεγαλύτερη, αφού ο 
μεταφραστής πρέπει να μπορέσει να κατανοήσει γρήγορα το πλαίσιο και να βρει τρόπο να 
ενσωματώσει την τροπολογία σε αυτό. 
 
Οι μεταφραστές μας είναι κατά κανόνα άτομα με άρτια γνώση ξένων γλωσσών και άριστη γνώση 
της μητρικής τους γλώσσας, αλλά δεν έχουν απαραίτητα επαγγελματικό υπόβαθρο σε γλωσσικό 
κλάδο. Πολλοί από τους μεταφραστές μας έχουν σπουδάσει άλλα αντικείμενα και προέρχονται από 
πολύ διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, πράγμα που μας παρέχει εμπειρογνωμοσύνη η οποία 
εκτιμάται ιδιαίτερα κατά τη μετάφραση κειμένων για όλα τα πιθανά θέματα.  

 
Σύστημα γλωσσών αναφοράς 
 
Οι μεταφραστές του Κοινοβουλίου μεταφράζουν όλα τα είδη εγγράφων από διάφορες πρωτότυπες 
γλώσσες προς τη μητρική τους. Ωστόσο, καθώς οι γλωσσικοί συνδυασμοί έφτασαν στους 552, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται απευθείας μετάφραση από όλες τις πρωτότυπες γλώσσες σε όλες τις 
γλώσσες-στόχος, ιδίως όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σπανιότερα. Για να επιλυθεί 
το ζήτημα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί από το 2004 ένα σύστημα γλωσσών 
«αναφοράς»: το κείμενο μεταφράζεται αρχικά στα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά και στη 
συνέχεια μεταφράζεται από αυτή τη γλώσσα στις άλλες γλώσσες. Άλλες γλώσσες της ΕΕ που 
χρησιμοποιούνται συχνά, δηλαδή τα Ισπανικά, τα Ιταλικά και τα Πολωνικά, θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως γλώσσες αναφοράς στο μέλλον. 

 
Εξωτερική ανάθεση  
 
Για να ανταπεξέλθει στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η ΓΔ TRAD απευθύνεται σε εξωτερικούς 
συνεργάτες για τη μετάφραση κειμένων χωρίς προτεραιότητα. Η εξωτερική ανάθεση 
μεταφράσεων βασίζεται στο είδος των εγγράφων και τον όγκο εργασίας. Τα έγγραφα ύψιστης 
προτεραιότητας, δηλαδή τα νομοθετικά έγγραφα και τα έγγραφα που προορίζονται για ψηφοφορία 
στην ολομέλεια μεταφράζονται εσωτερικά, όσο το επιτρέπουν οι εσωτερικοί πόροι. Άλλα είδη 
εγγράφων, ιδίως τα διοικητικά κείμενα, συχνά ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Περίπου το 30 
% των εγγράφων που υποβάλλονται προς μετάφραση μεταφράζονται από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 
Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μετάφρασης  
 
Οι μεταφραστές του Κοινοβουλίου έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και 
τεχνολογιών, τα οποία επιταχύνουν τη διαδικασία της μετάφρασης, μειώνουν τον κίνδυνο 
ανθρώπινου σφάλματος και βελτιώνουν τη συνέπεια μέσω της χρήσης μεταφραστικών μνήμων και 
βάσεων δεδομένων εγγράφων και όρων. Νέα εργαλεία αναπτύσσονται σε τακτική βάση, για να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης μεταφραστικής υπηρεσίας και να βελτιώνεται περαιτέρω η 
ποιότητα του έργου των μεταφραστών. 
 


