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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1773/2012, ktorú predkladá Marco Bava, taliansky štátny občan, 
o používaní talianskeho jazyka pri vypracúvaní dokumentov určených na 
verejné konzultácie EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý sa chce zúčastniť na verejných konzultáciách EÚ, sa pýta, či je 
možné použiť taliansky jazyk, ako stanovuje systém viacjazyčnosti.

Predkladateľ petície poukazuje na to, že dokumenty Európskej komisie sú často dostupné len 
v angličtine, ktorá je úradným jazykom krajiny, ktorá sa len čiastočne zapája do činnosti 
Európskej únie, napríklad sa rozhodla neprijať euro.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia je pevne odhodlaná presadzovať zásadu viacjazyčnosti a robí všetko pre to, aby 
zaručila, že nenastane žiadna diskriminácia občanov na základe jazyka. Zabezpečuje úplné 
dodržiavanie práva občanov EÚ, ako sú zakotvené v zmluvách, obrátiť sa na ktorúkoľvek 
inštitúciu EÚ v niektorom z úradných jazykov EÚ a dostať odpoveď v tom istom jazyku. To 
sa týka aj odpovedí na verejné konzultácie bez ohľadu na jazyk/jazyky, v ktorom boli 
uverejnené.

Komisia by však chcela upozorniť na to, že prostriedky na preklady sú obmedzené a v prvom 
rade sú potrebné na splnenie jej povinností týkajúcich sa prekladu právnych predpisov (všetky 
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právne predpisy a dokumenty politického významu sa musia prekladať do všetkých úradných 
jazykov EÚ). Nie všetky konzultačné dokumenty preto môžu byť dostupné vo všetkých 
jazykoch EÚ. 

Keďže je však Komisia hlboko presvedčená o význame konzultácií pre inteligentnejšiu tvorbu 
politík, usiluje sa sprístupniť preklady čo najväčšieho množstva dokumentov, pričom náležite 
zohľadňuje ich význam a strategickú povahu. Napríklad zelené a biele knihy sa zo zásady 
prekladajú do všetkých jazykov, pretože sa považujú za politickú prioritu na účely 
konzultácií.

V tejto súvislosti treba upozorniť na oznámenie o vhodnosti právnych predpisov EÚ prijaté 
Komisiou koncom roka 20121 a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 
s podrobnými výsledkami preskúmania politiky Komisie v oblasti konzultácií2. Preskúmaním 
sa síce potvrdila opodstatnenosť politiky a nástrojov Komisie v oblasti konzultácií, upozornilo 
však na oblasti, v ktorých by sa mohli spraviť ďalšie zlepšenia súvisiace s vykonávaním, 
vrátane spôsobu, ako lepšie osloviť osoby, ktorých sa konzultácie priamo týkajú, pričom 
v tejto súvislosti by možným činiteľom mohla byť jazyková dostupnosť.

V tomto kontexte Komisia ohlásila súbor opatrení, ktoré plánuje prijať na ďalšie posilnenie 
a zvýšenie dosahu konzultácií Komisie. K týmto opatreniam patrí zverejnenie priebežného 
kalendára plánovaných konzultácií na webovej stránke „Váš hlas v Európe“, možného 
používania nových konzultačných nástrojov a komunikačných kanálov členských štátov 
a zvýšenie kvality spätnej väzby. Komisia sa tiež zaviazala, že preskúma, či by dokumenty a 
zhrnutia použité v rámci konzultácií mohli byť prekladané do viacerých jazykov v rámci 
existujúcich rozpočtových obmedzení. 

Ako nadväzujúce opatrenie Komisia skúma všetky dostupné prostriedky, ako zabezpečiť 
väčšiu jazykovú dostupnosť konzultačných dokumentov v rámci existujúcich rozpočtových 
obmedzení, ako sú: editovanie a skracovanie konzultačných dokumentov a internetové 
dotazníky s cieľom znížiť nákladnosť prekladov; poskytovanie usmernení o vypracúvaní 
zrozumiteľných návrhov a optimálneho jazykového pokrytia; zabezpečenie 
systematickejšieho poskytovania prepojení na dostupné preklady, vždy keď takéto preklady 
daných dokumentov existujú; používanie strojového prekladu pre určité dokumenty; 
a zvýšenie informovanosti útvarov o dostupných prekladateľských nástrojoch a prostriedkoch 
na uľahčenie ich účinného použitia vrátane lepšieho plánovania, aby sa dosiahla čo najvyššia 
úroveň viacjazyčnosti. Zjednodušenie postupov a zabezpečenie vývoja nástrojov plánovania 
pomôže zlepšiť stav prekladateľských potrieb v rámci verejných konzultácií.

                                               
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov, COM(2012)0746 final, z 12. decembra 2012.

2 SWD(2012)0422, Preskúmanie politiky Komisie v oblasti konzultácií.


