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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1773/2012, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind 
utilizarea limbii italiene la redactarea documentelor pentru consultările publice la 
nivelul UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care intenționează să participe în cadrul consultărilor publice ale UE, dorește să 
știe dacă este posibilă utilizarea limbii italiene, după cum prevede sistemul multilingvismului.

Petiționarul reclamă faptul că, de multe ori, documentele Comisiei Europene nu sunt 
disponibile decât în limba engleză, care este limba oficială a unei țări care participă doar 
parțial în cadrul Uniunii Europene, întrucât, de exemplu, a optat să nu adopte moneda euro.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia este ferm dedicată principiului multilingvismului și depune toate eforturile posibile 
să se asigure că nu există nicio discriminare între cetățeni pe motiv de limbă. Asigură 
respectarea pe deplin a dreptului cetățenilor UE, astfel cum este consacrat în tratate, de a lua 
legătura și de a primi un răspuns din partea oricărei instituții a UE în orice limbă oficială a 
UE. Acesta se aplică și răspunsurilor la consultările publice, indiferent de limba (limbile) în 
care sunt publicate.

Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze că resursele disponibile pentru traducere sunt 
limitate și, în principal, sunt necesare pentru a îndeplini obligațiile sale în materie de traduceri 
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juridice (întreaga legislație și toate documentele de importanță politică trebuie traduse în toate 
limbile oficiale ale UE). Prin urmare, nu toate documentele consultărilor pot fi puse la 
dispoziție în toate limbile UE. 

Totuși, întrucât Comisia crede cu fermitate în importanța consultărilor pentru o elaborare mai 
inteligentă a politicilor, ea încearcă să pună la dispoziție traduceri ale cât mai multor 
documente posibil, având în vedere importanța lor și natura lor strategică. De exemplu, cărțile 
verzi și cărțile albe sunt, în principiu, traduse în toate limbile întrucât ele sunt considerate o 
prioritate politică în scopuri consultative.

În acest sens, trebuie aduse în atenție Comunicarea referitoare la adecvarea reglementărilor 
UE, adoptată de Comisie la sfârșitul anului 20121, și documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei de însoțire care detaliază rezultatele unei revizuirii a politicii de consultare a 
Comisiei2. Deși a confirmat valabilitatea politicii și a instrumentelor de consultare ale 
Comisiei, revizia a indicat domenii în care ar putea fi realizate îmbunătățiri în materie de 
punere în aplicare, inclusiv modul în care să se ajungă mai bine la cei care sunt direct afectați, 
accesibilitatea lingvistică fiind un posibil factor în această privință.

În acest context, Comisia a anunțat un set de măsuri pe care intenționează să le adopte pentru 
a consolida și a îmbunătăți în continuare sfera persoanelor vizate de consultările Comisiei. 
Măsurile includ publicarea unui calendar evolutiv al consultărilor planificate pe site-ul 
internet „Vocea ta în Europa”, posibila utilizare de noi instrumente de consultare și a 
canalelor de comunicare ale statelor membre, precum și îmbunătățirea calității feedbackului. 
De asemenea, Comisia s-a angajat să examineze posibilitatea de traducere a unui număr mai 
mare de documente de consultare și de rezumate, în limitele bugetare existente. 

Ca măsură ulterioară, Comisia explorează toate mijloacele disponibile pentru a se asigura 
accesibilitatea lingvistică într-o mai mare măsură la documente de consultare publice, în 
limitele bugetare existente, precum: editarea și scurtarea documentelor de consultare și a 
chestionarelor online pentru a reduce utilizare de resurse în materie de traduceri; furnizarea de 
orientări privind o elaborare clară și o acoperire lingvistică optimă; asigurarea unei furnizări 
mai sistematice a linkurilor la traducerile disponibile, dacă există, pentru documente 
relevante; utilizare de traduceri automate pentru anumite documente și creșterea 
conștientizării de către servicii a instrumentelor de traducere disponibile și a mijloacelor de 
facilitare a utilizării lor eficace, inclusiv îmbunătățirea planificării, astfel încât să se atingă cel 
mai înalt nivel de multilingvism posibil. Armonizarea procedurilor și asigurarea dezvoltării 
instrumentelor de planificare vor contribui, de asemenea, ca factor îmbunătățit în cadrul 
nevoilor de traducere a consultărilor publice.

                                               
1 Comunicare către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, COM(2012)746 din 12 decembrie 2012.

2 SWD(2012)422 „Revizuirea politicii de consultare a Comisiei”.


