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Tárgy: Marco Bava olasz állampolgár által benyújtott 1773/2012. számú petíció az olasz 
nyelvnek uniós nyilvános konzultációhoz készült dokumentumok kidolgozása 
során történő használatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki részt kíván venni az uniós nyilvános konzultációkban, kérdezi, 
lehetőség van-e az olasz nyelv használatára a többnyelvűségi rendszer értelmében.

A petíció benyújtója rámutat, hogy az Európai Bizottság dokumentumai gyakran csak angolul 
érhetőek el, amely éppen annak az országnak a hivatalos nyelve, amelyik csak korlátozottan 
vesz részt az Európai Unióban, hiszen például nem fogadta el az eurót.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A Bizottság szilárdan elkötelezte magát a többnyelvűség elve mellett, és mindent megtesz 
annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok között ne fordulhasson elő nyelven alapuló 
hátrányos megkülönböztetés. Biztosítja az unió polgárainak a Szerződésekbe fogalt arra 
vonatkozó jogai teljes mértékű tiszteletben tartását, hogy valamennyi uniós intézménnyel az 
Európai Unió bármely hivatalos nyelvén tartsanak kapcsolatot. Mindez vonatkozik a 
nyilvános konzultációkra adott válaszokra is, függetlenül a közzététel nyelvétől (nyelveitől).
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A Bizottság azonban szeretné hangsúlyozni, hogy a fordítás céljaira rendelkezésre álló 
források korlátozottak és azokra elsősorban a jogi fordítási kötelezettségei teljesítésére van 
szükség (valamennyi jogszabályt és politikai jelentőséggel bíró dokumentumot az Európai 
Unió minden hivatalos nyelvére le kell fordítani). Következésképpen vannak olyan 
konzultációra vonatkozó dokumentumok, amelyek nem állnak rendelkezésre az összes 
nyelven.

Mindazonáltal a Bizottság szilárdan hisz abban, hogy a körültekintőbb döntéshozatal
kialakításában jelentős szerepe van a konzultációknak, ezért törekszik arra, hogy a lehető 
legtöbb dokumentum fordításait elérhetővé tegye, kellő figyelemmel azok fontosságára és 
stratégiai természetére. A zöld könyveket és a fehér könyveket például elvileg minden nyelvre 
lefordítják, mivel konzultációs célokból azokat politikai prioritásnak tekintik.
E tekintetben fel kell hívni a figyelmet a Bizottság által 2012 végén elfogadott, az uniós 
szabályozás célravezetőségéről szóló közleményre1 és az azt kísérő, a Bizottság konzultációs 
politikája felülvizsgálatának eredményeit részletező szolgálati munkadokumentumra2. A 
felülvizsgálat megerősítette a Bizottság konzultációs politikájának és eszközeinek 
érvényességét, azonban kiemelte azokat a területeket, ahol a végrehajtás során további 
fejlesztéseket kellene megvalósítani, beleértve a közvetlenül érintettek hatékonyabb elérését, 
amely tekintetben a nyelvi hozzáférhetőségnek jelentősége lehet.
Ebben az összefüggésben a Bizottság bejelentette, hogy olyan intézkedések bevezetését 
tervezi, amelyek tovább erősítik és javítják a Bizottság konzultációinak elérhetőségét. Az 
intézkedések között szerepel „Az Ön hangja Európában” holnapon folyamatosan frissülő 
naptár közzététele a tervezett konzultációkról, új kommunikációs eszközök és tagállami 
kommunikációs csatornák esetleges használata, valamint a visszajelzések minőségének 
javítása. A Bizottság annak vizsgálatát is vállalta, hogy van-e lehetőség a konzultációs 
dokumentumok és összefoglalók szélesebb körben történő lefordítására a jelenlegi 
költségvetési korlátok között.
Ennek folytatásaként a Bizottság feltárja a nyilvános konzultáció dokumentumainak szélesebb 
nyelvi körben való hozzáférése biztosítására rendelkezésre álló valamennyi eszközt a jelenlegi 
költségvetési korlátok között, mint például: a fordítás forrásigényeinek csökkentése érdekében 
a konzultációs dokumentumok és on-line kérdőívek szerkesztése és lerövidítése; iránymutatás 
készítése az egyértelmű fogalmazásról és az optimális nyelvkombinációkról; annak 
biztosítása, hogy amennyiben a vonatkozó dokumentumoknak vannak elérhető fordításai, 
azok internetes hivatkozásairól rendszerezettebb módon történjen tájékoztatás; egyes 
dokumentumok esetében a gépi fordítás alkalmazása; a szolgálatok fokozott tájékoztatása a 
rendelkezésre álló fordítóeszközökről és azok hatékony alkalmazásáról, beleértve a tervezés 
javítását, a többnyelvűség lehető legszélesebb körének megvalósítása érdekében. A 
folyamatok ésszerűsítése és a tervezési eszközök kifejlesztésének biztosítása szintén 
hozzájárul a nyilvános konzultációk fordítási szükségleteinek jobb szervezéséhez.

                                               
1 Közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2012)0746, 2012. december 12.
2 SWD(2012) 422 „Review of the Commission Consultation Policy” (A Bizottság konzultációs politikájának 
felülvizsgálata).


