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Betreft: Verzoekschrift 1773/2012, ingediend door Marco Bava (Italiaanse 
nationaliteit), over het gebruik van de Italiaanse taal bij het opstellen van 
documenten voor openbare raadplegingen in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voornemens is om deel te nemen aan openbare raadplegingen in de EU, vraagt of 
het gebruik van de Italiaanse taal mogelijk is, zoals bepaald in het meertaligheidsbeleid.

Indiener wijst erop dat documenten van de Europese Commissie vaak alleen beschikbaar zijn 
in het Engels, dat de officiële taal is van een land dat slechts gedeeltelijk deelneemt aan de 
Europese Unie, aangezien het er bijvoorbeeld voor heeft gekozen de euro niet in te voeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De Commissie draagt het meertaligheidsbeginsel hoog in het vaandel en stelt alles in het werk 
om ervoor te zorgen dat er tussen onderdanen niet wordt gediscrimineerd op basis van taal. 
Zij ziet erop toe dat het in de Verdragen verankerde recht van de EU-burgers om in elk van de 
officiële talen van de EU contact op te nemen met of antwoord te krijgen van een EU-
instelling, volledig wordt nageleefd. Dit geldt ook voor antwoorden op openbare
raadplegingen, ongeacht de taal (talen) waarin zij zijn bekendgemaakt.

De Commissie wil er wel op wijzen dat de voor vertaling beschikbare middelen beperkt zijn 
en in de eerste plaats nodig zijn om aan haar wettelijke vertalingsverplichtingen te voldoen 
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(alle wetgeving en documenten van politiek belang moeten in alle officiële talen van de EU 
worden vertaald). Daardoor kunnen niet alle raadplegingsdocumenten in alle EU-talen 
beschikbaar worden gesteld. 

De Commissie is echter overtuigd van het belang van raadplegingen voor slimmere 
beleidsvorming en tracht daarom van zo veel mogelijk documenten vertalingen beschikbaar te 
stellen, rekening houdend met het belang en de strategische aard ervan. Zo worden 
groenboeken en witboeken in beginsel in alle talen vertaald daar zij als een politieke prioriteit 
voor raadplegingen worden beschouwd.

In dit verband wordt de aandacht gevestigd op de mededeling over gezonde EU-regelgeving 
die de Commissie eind 2012 heeft goedgekeurd1, en op het begeleidend werkdocument met de 
resultaten van een evaluatie van het raadplegingsbeleid van de Commissie2. Hoewel het beleid 
en de instrumenten die de Commissie voor haar raadplegingen gebruikt, geschikt bleken te 
zijn, toonde de evaluatie aan op welke vlakken verbeteringen in de uitvoering mogelijk zijn, 
met inbegrip van manieren om de rechtstreeks betrokkenen beter te bereiken, waarbij een 
toegankelijke taal een mogelijke factor is.

In die context heeft de Commissie een aantal maatregelen aangekondigd die zij wil nemen om 
de reikwijdte van haar raadplegingen te vergroten en te verbeteren. Zo wil zij een voortdurend 
bijgewerkte kalender van de raadplegingen op de website "Uw stem in Europa" plaatsen, 
eventueel nieuwe raadplegingsinstrumenten en de communicatiekanalen in de lidstaten 
gebruiken, en de kwaliteit van de feedback verbeteren. De Commissie heeft zich ook ertoe 
verbonden na te gaan of raadplegingsdocumenten en samenvattingen binnen de bestaande 
budgettaire beperkingen vaker kunnen worden vertaald. 

Bij wijze van follow-up onderzoekt de Commissie alle mogelijke middelen om documenten 
waarover een openbare raadpleging plaatsvindt, in meer talen toegankelijk te maken binnen 
de bestaande budgettaire beperkingen, zoals: raadplegingsdocumenten en onlinevragenlijsten 
opmaken en inkorten om de vertaling ervan minder arbeidsintensief te maken; richtsnoeren 
aanreiken voor een duidelijke formulering en optimale taaldekking; systematischer links naar 
vertalingen aanbieden wanneer die voor relevante documenten beschikbaar zijn; voor 
specifieke documenten automatische vertaling gebruiken; en de diensten meer bewust maken 
van de beschikbare vertaalhulpmiddelen en de manieren om een doeltreffend gebruik daarvan 
te vergemakkelijken, met inbegrip van een betere planning, om een zo groot mogelijke 
meertaligheid te bewerkstelligen. Ook een stroomlijning van de procedures en de 
ontwikkeling van planningsinstrumenten zullen helpen om beter in de vertalingsbehoeften 
voor openbare raadplegingen te voorzien.

                                               
1 Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's, COM(2012) 746 final van 12 december 2012

2 SWD(2012) 422 ‘Review of the Commission Consultation Policy’.


