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Komisja Petycji

29.11.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1773/2012, którą złożył Marco Bava (Włochy), w sprawie 
używania języka włoskiego przy sporządzaniu dokumentów na potrzeby 
konsultacji społecznych UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który zamierza uczestniczyć w konsultacjach społecznych UE, zadaje 
pytanie, czy można używać języka włoskiego, tak jak przewiduje to system wielojęzyczności.

Składający petycję wskazuje, że dokumenty Komisji Europejskiej są często dostępne jedynie 
w języku angielskim, który jest językiem urzędowym kraju tylko częściowo uczestniczącego 
w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że na przykład podjął on decyzję o 
nieprzyjmowaniu euro.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Komisja zdecydowanie wspiera stosowanie zasady wielojęzyczności oraz dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić brak dyskryminacji między obywatelami ze względu na język. Komisja 
gwarantuje pełne poszanowanie przewidzianych w traktatach praw obywateli UE do 
kontaktowania się z instytucjami UE oraz otrzymywania od nich odpowiedzi w dowolnym 
języku urzędowym UE. Dotyczy to również odpowiedzi dotyczących konsultacji 
społecznych, niezależnie od języka (języków) publikacji.

Komisja pragnie jednakże wskazać, że zasoby dostępne na potrzeby tłumaczenia są 
ograniczone i w pierwszej kolejności muszą być realizowane zobowiązania dotyczące 
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tłumaczeń prawnych (całość prawodawstwa oraz wszystkie dokumenty o znaczeniu 
politycznym muszą zostać przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE). W związku z 
tym nie wszystkie dokumenty dotyczące konsultacji mogą być dostępne we wszystkich 
językach UE. 

Niemniej z uwagi na to, że Komisja jest przekonana, że konsultacje odgrywają istotną rolę w 
kształtowaniu inteligentnej polityki, stara się ona udostępniać tłumaczenia tak wielu 
dokumentów, jak to możliwe, uwzględniając ich znaczenie oraz charakter strategiczny. Na 
przykład zielone księgi i białe księgi, co do zasady, tłumaczone są na wszystkie języki, 
ponieważ uważa się, że mają priorytet polityczny dla celów konsultacji.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na komunikat w sprawie sprawności regulacyjnej 
UE przyjęty przez Komisję pod koniec 2012 r.1 oraz towarzyszący mu dokument roboczy 
służb Komisji określający szczegółowo wyniki przeglądu polityki Komisji w zakresie 
konsultacji2. Potwierdzając zasadność polityki i narzędzi Komisji w zakresie konsultacji, w 
przeglądzie wskazano jednocześnie obszary, w których można dokonać dalszych usprawnień 
dotyczących wdrożenia, w tym odnośnie do sposobu skuteczniejszego dotarcia do osób 
bezpośrednio zainteresowanych, przy czym dostępność językowa może stanowić potencjalny 
czynnik w tym zakresie.

W tym kontekście Komisja przedstawiła zestaw środków, jakie planuje przedsięwziąć w celu 
dalszego wzmacniania oraz rozszerzania zasięgu konsultacji Komisji. Środki te obejmują 
publikację kalendarza planowanych konsultacji na stronie internetowej „Twój głos w 
Europie”, korzystanie z nowych narzędzi konsultacyjnych oraz kanałów komunikacji państw 
członkowskich i poprawę jakości informacji zwrotnej. Komisja zobowiązała się również 
zbadać, czy dokumenty konsultacyjne i podsumowania można by w większym stopniu 
tłumaczyć na inne języki pomimo istniejących ograniczeń budżetowych. 

W ramach działań następczych Komisja bada wszelkie dostępne środki mające na celu 
zapewnienie szerszej dostępności językowej dokumentów dotyczących konsultacji 
społecznych w ramach istniejących ograniczeń budżetowych, takie jak: redagowanie i 
skracanie dokumentów konsultacyjnych oraz badań internetowych w celu zapewniania 
mniejszego zużycia środków w związku z tłumaczeniami; określenie wytycznych 
dotyczących jasnego sporządzania dokumentów oraz optymalnego zakresu językowego; 
bardziej systematyczne udostępnianie linków do dostępnych tłumaczeń, o ile tłumaczenia 
odpowiednich dokumentów istnieją; korzystanie z tłumaczenia maszynowego w przypadku 
określonych dokumentów; oraz zwiększenie świadomości służb w kwestii dostępnych 
narzędzi tłumaczeniowych oraz środków usprawniających ich skuteczne wykorzystanie, w 
tym lepsze planowanie umożliwiające uzyskanie jak najwyższego stopnia wielojęzyczności. 
Usprawnienie procedur oraz zapewnienie rozwoju narzędzi planowania również przyczynią 
się do lepszego uwzględnienia potrzeb tłumaczeniowych w związku z konsultacjami 
społecznymi.

                                               
1 Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów, COM(2012)0746 final z 12 grudnia 2012 r.

2 SWD(2012)0422 „Przegląd polityki Komisji w zakresie konsultacji”.
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