
 

 
It-tradutturi tal-PE  
 
Fl-ebda istituzzjoni oħra m’hemm rekwiżiti eżiġenti daqs kemm huma fil-Parlament fir-rigward tal-
kombinazzjoni tal-kompetenza fl-IT, il-flessibbiltà mentali, id-diversità lingwistika, il-ħeffa fit-
traduzzjoni u l-familjarità mal-ġrajjiet kurrenti. Ir-rwol tal-Parlament huwa li jemenda leġiżlazzjoni: 
il-biċċa l-kbira tat-testi sors huma ppreżentati fil-forma ta’ emendi u dawn normalment ikollhom 
skadenzi qosra. Dan joffri sfidi addizzjonali, peress li t-traduttur jeħtieġ li jkun kapaċi jifhem il-
kuntest malajr u li jara kif l-emenda tidħol f’dak il-kuntest. 
 
It-tradutturi tagħna tipikament huma nies b’ħiliet tajbin ħafna fil-lingwi barranin u b’ħakma 
perfetta tal-ilsien ta' art twelidhom, iżda mhux neċessarjament bl-isfond professjonali ta’ 
lingwista. Ħafna mit-tradutturi tagħna studjaw suġġetti oħra u ġejjin minn sfondi professjonali 
differenti ħafna, u dan jipprovdilna għarfien espert apprezzat ferm fit-traduzzjoni ta’ testi dwar is-
suġġetti kollha possibbli.  

 
Is-sistema ta’ lingwa "relay" 
 

It-tradutturi tal-Parlament jittraduċu t-tipi kollha ta’ dokumenti minn diversi lingwi sors lejn l-ilsien 
ta' art twelidhom. Madankollu, biż-żieda fin-numru ta’ kombinazzjonijiet lingwistiċi għal 552, ma 
jkunx dejjem possibbli li ssir traduzzjoni direttament mil-lingwi sors kollha fil-lingwi destinatarji 
kollha, speċjalment meta jkunu kkonċernati l-lingwi l-inqas mitkellma. Biex tiġi indirizzata din is-
sitwazzjoni, mill-2004, il-Parlament Ewropew qed juża s-sistema ta’ lingwi “relay”: it-test l-ewwel 
jiġi tradott għall-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż u mbagħad minn dik il-lingwa lejn il-lingwi l-
oħra. Anke l-lingwi oħra tal-UE mitkellma b’mod frekwenti, jiġifieri l-Ispanjol, it-Taljan u l-Pollakk, 
maż-żmien jistgħu jsiru lingwi relay. 

 
L-esternalizzazzjoni  
 

Biex ikampa mal-livell tad-domanda li qiegħed dejjem jiżdied, id-DĠ TRAD idur fuq kuntratturi 
esterni għal testi li mhumiex ta’ prijorità. L-esternalizzazzjoni ta’ xogħlijiet tat-traduzzjoni hija 
bbażata fuq it-tip tad-dokument u l-ammont ta’ xogħol. Id-dokumenti tal-ikbar prijorità, jiġifieri d-
dokumenti leġiżlattivi u d-dokumenti li għandha ssir votazzjoni dwarhom fil-plenarja, sakemm 
jippermettu r-riżorsi interni, jiġu tradotti internament. Tipi oħra ta’ dokumenti, speċjalment testi 
amministrattivi, ħafna drabi jiġu esternalizzati. Madwar 30 % tad-dokumenti li tintalab it-
traduzzjoni tagħhom jiġu tradotti esternament. 

 
It-teknoloġija fis-servizz tat-traduzzjoni  
 

It-tradutturi tal-Parlament għandhom firxa wiesgħa ta’ għodod u teknoloġiji disponibbli 
għalihom, li qed iħaffu l-proċess tat-traduzzjoni, inaqqsu r-riskju ta’ żball mill-bniedem u jtejbu l-
konsistenza permezz tal-użu ta’ memorji tat-traduzzjoni u referenza għal bażijiet tad-data 
dokumentarji u terminoloġiċi. Qed jiġu żviluppati għodod ġodda b’mod regolari biex jirrispondu 
għall-ħtiġijiet ta’ servizz modern tat-traduzzjoni u biex tiżdied iktar il-kwalità tax-xogħol tat-
tradutturi. 

 


