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Tema: Peticija Nr. 1773/2012 dėl italų kalbos vartojimo rengiant ES viešoms 
konsultacijoms skirtus dokumentus, kurią pateikė Italijos pilietis Marco 
Bava

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, ketinantis dalyvauti ES viešose konsultacijose, klausia, ar įmanoma 
vartoti italų kalbą, kaip numatyta pagal daugiakalbystės sistemą.

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Komisijos dokumentai dažnai 
pateikiami tik anglų kalba, t. y. valstybės, kuri tik iš dalies dalyvauja Europos Sąjungos 
veikloje, nes, pvz., pasirinko neįvesti euro, oficialiąja kalba.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Komisija yra tvirtai įsipareigojusi puoselėti daugiakalbystės principą ir daro viską, kad 
užtikrintų piliečių nediskriminavimą dėl kalbos. Ji užtikrina visapusišką pagarbą Sutartyse 
įtvirtintai ES piliečių teisei kreiptis į bet kurią ES instituciją bet kuria oficialiąja Europos 
Sąjungos kalba ir ja gauti atsakymą. Šis principas taikomas ir atsakymams į viešas 
konsultacijas, neatsižvelgiant į tai, kokia (-iomis) kalba (-omis) jos buvo paskelbtos.

Tačiau Komisija norėtų pabrėžti, kad turimi vertimo ištekliai yra riboti ir kad jie visų pirma 
reikalingi jos teisiniams vertimo įsipareigojimams įvykdyti (visi teisės aktai ir politikos 
požiūriu svarbūs dokumentai turi būti išversti į visas oficialiąsias ES kalbas). Todėl ne su 
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visais konsultacijų dokumentais galima susipažinti visomis ES kalbomis.

Vis dėlto, kadangi Komisija yra įsitikinusi, kad konsultacijos yra labai svarbios pažangesniam 
politikos formavimui užtikrinti, ji, tinkamai atsižvelgdama į dokumentų svarbą ir strateginį 
pobūdį, siekia sudaryti sąlygas susipažinti su kuo daugiau išverstų dokumentų. Pavyzdžiui, 
žaliosios ir baltosios knygos paprastai išverčiamos į visas kalbas, nes jos laikomos politiniu 
konsultacijų prioritetu.

Šiuo požiūriu privalu atkreipti dėmesį į 2012 m. pabaigoje Komisijos patvirtintą komunikatą 
dėl ES reglamentavimo kokybės1 ir į prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, 
kuriame išsamiai išdėstyti Komisijos konsultacijų politikos peržiūros rezultatai2. Nors atlikus 
šią peržiūrą patvirtintas Komisijos konsultacijų politikos ir priemonių pagrįstumas, taip pat 
nustatytos sritys, kuriose būtų galima toliau gerinti teisės aktų įgyvendinimą, be kita ko, 
nustatant būdus, kaip būtų galima geriau pasiekti tiesiogiai susijusius subjektus, o galimybė 
vartoti tam tikrą kalbą yra galimas šios srities veiksnys.

Atsižvelgdama į tai, Komisija paskelbė priemonių, kurių ji ketina imtis siekdama toliau 
stiprinti savo konsultacijas ir plėsti jų aprėptį, rinkinį. Šios priemonės – tai, be kita ko, tęstinio 
planuojamų konsultacijų tvarkaraščio paskelbimas interneto svetainėje „Jūsų balsas 
Europoje“, galimas naujų konsultacijų priemonių ir valstybių narių ryšių kanalų naudojimas ir 
geresnė grįžtamosios informacijos kokybė. Komisija taip pat įsipareigojo patikrinti, ar, 
atsižvelgiant į esamus biudžeto apribojimus, konsultacijų dokumentus ir santraukas būtų 
galima išversti į daugiau kalbų.

Imdamasi tolesnių veiksmų, Komisija nagrinėja visas turimas priemones, kad, atsižvelgiant į 
esamus biudžeto apribojimus, būtų užtikrinama galimybė susipažinti su į daugiau kalbų 
išverstais viešų konsultacijų dokumentais, pavyzdžiui, redaguojant ir trumpinant konsultacijų 
dokumentus ir elektroninius klausimynus, kad vertimui reikėtų mažiau išteklių; teikiant 
aiškaus dokumentų rengimo ir optimalaus vertimo kalbų skaičiaus gaires; užtikrinant 
nuoseklesnį nuorodų į galimus svarbių dokumentų vertimus teikimą visais įmanomais 
atvejais; specifiniams dokumentams versti naudojant automatinį vertimą ir didinant tarnybų 
informuotumą apie turimas vertimo priemones ir veiksmingesnio jų naudojimo būdus, 
įskaitant geresnį planavimą, kad būtų galima užtikrinti kuo aukštesnį daugiakalbystės lygį. 
Procedūrų supaprastinimas ir planavimo priemonių tobulinimo užtikrinimas taip pat padės 
geriau atsižvelgti į viešų konsultacijų vertimo poreikius.“

                                               
1 2012 m. gruodžio 12 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, COM(2012) 0746 final.
2 „Komisijos konsultacijų politikos peržiūra“, SWD(2012) 0442.


