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Temats: Lūgumraksts Nr. 1773/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Brava, par itāļu valodas izmantošanu ES sabiedriskās apspriešanas 
dokumentu sagatavošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas vēlas piedalīties ES sabiedriskajā apspriešanā, jautā, vai ir 
iespējams izmantot itāļu valodu, kā to paredz daudzvalodības sistēma.

Viņš norāda, ka Eiropas Komisijas dokumenti bieži vien ir pieejami tikai angļu valodā, kas ir 
oficiālā valoda valstī, kura tikai daļēji ir Eiropas Savienības dalībvalsts, jo, piemēram, tā ir 
izvēlējusies nepieņemt eiro.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 12. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija ir stingri apņēmusies īstenot daudzvalodības principu un dara visu iespējamo, lai 
nodrošinātu, ka iedzīvotāji netiek diskriminēti valodas dēļ. Daudzvalodības princips garantē, 
ka pilnīgi tiek ievērotas ES iedzīvotājiem Līgumos paredzētās tiesības sazināties ar visām ES 
iestādēm un saņemt no tām atbildi jebkurā ES oficiālajā valodā. Tas attiecas arī uz atbildēm 
sabiedriskajā apspriešanā neatkarīgi no to publicēšanas valodas(-ām).

Taču Komisija vēlas norādīt, ka tulkošanai pieejamais finansējums ir ierobežots un 
galvenokārt nepieciešams, lai izpildītu tās pienākumus saistībā ar juridisko dokumentu 
tulkošanu (visi tiesību akti un politiski nozīmīgi dokumenti jātulko visās ES oficiālajās 
valodās). Tāpēc nav iespējams nodrošināt visu sabiedriskās apspriešanas dokumentu 
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pieejamību visās ES valodās. 

Tomēr, tā kā Komisija ir pārliecināta par apspriešanas būtisko nozīmi efektīvākas politikas 
izstrādē, tā cenšas nodrošināt, lai būtu pieejami pēc iespējas lielāka dokumentu skaita 
tulkojumi, pienācīgi ņemto vērā to nozīmi un stratēģisko raksturu. Piemēram, zaļās grāmatas 
un baltās grāmatas lielākoties tulko visās valodās, jo tās apspriešanas nolūkā uzskata par 
politisko prioritāti.

Šajā saistībā jāpievērš uzmanība paziņojumam par ES tiesību aktu normatīvo atbilstību, ko 
Komisija pieņēma 2012. gada beigās1, un tam pievienotajam dienestu darba dokumentam, 
kurā sīki izklāstīti Komisijas apspriešanas politikas pārskatīšanas rezultāti2. Lai gan pārskatā 
bija apstiprināta Komisijas apspriešanas politikas un instrumentu pamatotība, tajā bija 
norādītas arī jomas, kurās iespējami papildu uzlabojumi īstenošanas ziņā, tostarp norāde, kā 
labāk sasniegt tos, kurus tieši skar apspriešanas objekts, kā iespējamo faktoru minot 
pieejamību pēc iespējas vairāk valodās.

Šajā saistībā Komisija paziņoja par vairākiem pasākumiem, ko tā plāno veikt, lai turpinātu 
stiprināt un uzlabot Komisijas apspriešanas tvērumu. Minētie pasākumi ietver aktualizēta 
ieplānoto apspriežu kalendāra publicēšanu tīmekļa vietnē „Jūsu balss Eiropā”, jaunu 
apspriešanās instrumentu un dalībvalstu saziņas kanālu iespējamo izmantošanu, kā arī 
saņemto atziņu kvalitātes uzlabošanu. Komisija arī apņēmās izvērtēt, vai varētu lielākā 
apmērā tulkot apspriešanās dokumentus un kopsavilkumus, ņemot vērā esošos budžeta 
ierobežojumus. 

Papildus iepriekš minētajam Komisija izvērtē visus iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu 
sabiedriskās apspriešanas dokumentu pieejamību pēc iespējas vairāk valodās, ņemot vērā 
esošos budžeta ierobežojumus, piemēram, šādus risinājumus: apspriešanās dokumentu 
labošanu un saīsināšanu, kā arī tiešsaistes aptaujas anketu izmantošanu, lai samazinātu 
tulkošanai nepieciešamo finansējumu; pamatnostādņu izstrādi par kvalitatīvāku dokumentu 
sagatavošanu un optimālu valodu tvērumu; saišu uz pieejamiem tulkojumiem sistemātiskāku 
nodrošināšanu, ja attiecīgie dokumenti ir tulkoti; mašīntulkošanas izmantošanu konkrētu 
dokumentu tulkošanai; kā arī dienestu informētības uzlabošanu par pieejamiem tulkošanas 
rīkiem un līdzekļiem to efektīvai izmantošanai, tostarp efektīvākai plānošanai, lai panāktu pēc 
iespējas augstāku daudzvalodības līmeni. Arī procedūru pilnveidošana un plānošanas rīku 
izstrāde palīdzēs labāk nodrošināt tulkošanas vajadzības sabiedriskās apspriešanas jomā.

                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, COM(2012)0746 final, 12.12.2012.

2 SWD(2012)0422, „Komisijas apspriešanas politikas pārskats”.


