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Suġġett: Petizzjoni 0394/2012, imressqa minn Ruzena Svedelius, ta’ ċittadinanza 
Svediża, dwar il-ħolqien ta’ nomenklatura Ewropea għal termini xjentifiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tinsab diżappuntata mill-fatt li ma hemm ebda nomenklatura għal termini 
xjentifiċi, u tuża l-‘Biogas’ bħala eżempju. Hija tirreferi għal dak li sabet fuq it-Terminoloġija 
Interattiva għall-Ewropa (IATE). Hija tissuġġerixxi li tinħoloq database li toffri l-possibbiltà 
li jiġu miżjuda l-kummenti u jkunu jistgħu jsiru aġġornamenti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Il-petizzjonanta lmentat dwar in-nuqqas ta' dizzjunarju tal-UE dwar terminoloġija xjentifika u 
tipproponi li l-UE tiżviluppa għodod onlajn kollaborattivi għal definizzjonijiet xjentifiċi, bil-
kummentarji u funzjonalitajiet għall-editjar miftuħa.
(a) Dwar in-nuqqas ta' dizzjunarju tal-UE dwar terminoloġija xjentifika

Bħala informazzjoni għall-Kumitat għall-Petizzjonijiet, f'dawn l-aħħar snin, kien 
hemm żvilupp kbir fil-qasam tad-databases terminoloġiċi u t-teżawri multilingwi, 
inkluża t-terminoloġija xjentifika. B’mod partikolari għandu jissemma dan li ġej:
EuroVoc (1): L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimmaniġġja dan 
it-teżawru multilingwu, oriġinarjament maħluq b'mod speċifiku biex jipproċessa l-

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/
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informazzjoni dokumentarja tal-istituzzjonijiet tal-UE. Dan huwa teżawru 
multidixxiplinarju li jkopri wkoll it-terminoloġija xjentifika. L-għan tal-EuroVoc 
huwa li jipprovdi s-servizzi tal-immaniġġjar u t-tixrid tal-informazzjoni b'għodda ta' 
indiċjar koerenti għall-immaniġġjar effettiv tar-riżorsi dokumentarji u biex l-utenti 
jiġu permessi jwettqu tiftix dokumentarju billi jużaw vokabularju kkontrollat.
Madankollu ma jipprovdix dizzjunarju komprensiv tad-definizzjonijiet xjentifiċi.
Il-IATE (1) ('Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa') hija d-database tat-terminoloġija 
interistituzzjonali tal-UE. Il-IATE jintuża fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE għall-
ġbir, it-tixrid u l-immaniġġjar komuni tat-terminoloġija speċifika għall-UE, inklużi t-
termini xjentifiċi u d-definizzjonijiet tagħhom. Il-IATE tinkorpora d-databases tat-
terminoloġija eżistenti kollha tas-servizzi tat-traduzzjoni tal-UE f'database 
interistituzzjonali waħda, aċċessibbli u kompletament interattiva. Attwalment tiġbor 
fiha madwar 1.4 miljun entrata multilingwa. Irid jiġi enfasizzat li kull utent tal-IATE, 
ibbażata fuq it-termini u aċċessibbli mill-pubbliku, jista' jagħti rispons dwar kull 
entrata, sempliċiment billi jikklikkja fuq il-buttuna tal-"Feedback". Is-suġġerimenti 
għal emendi mressqa b'dan il-mod jiġu eżaminati u ttrattati mill-istituzzjoni li tkun 
responsabbli mill-entrata msemmija.

(b) Dwar il-possibilità li l-UE tiżviluppa għodod onlajn kollaborattivi għal definizzjonijiet 
xjentifiċi, bil-kummentarji u funzjonalitajiet għall-editjar miftuħa
Kemm il-EuroVoc kif ukoll il-IATE huma bbażati fuq il-ħidma ta' professjonisti fl-
oqsma tal-immaniġġjar tal-informazzjoni u tal-lingwi li jaħdmu għall-istituzzjonijiet 
tal-UE. Iż-żewġ għodod huma primarjament maħluqa biex jappoġġjaw l-
istituzzjonijiet tal-UE, u għalhekk mhux neċessarjament ikunu mfassla għall-
bżonnijiet tar-riċerkaturi xjentifiċi. Il-IATE tipprovdi links għal referenzi esterni, 
inkluż il-Wikipedia. L-iżvilupp ta' għodda onlajn kollaborattiva speċifikament 
iddedikata għal definizzjonijiet xjentifiċi jkun tabilħaqq proġett prezzjuż. L-inizjattiva 
biex jitħeġġu għodod simili tidher li hija primarjament il-kompetenza tal-komunità 
xjentifika.

Konklużjoni
Is-servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li l-informazzjoni pprovduta għandha tissodisfa l-
mistoqsijiet tal-petizzjonanta. Mistoqsijiet ulterjuri dwar l-UE jistgħu jitressqu direttament 
quddiem is-servizz 'Europe Direct' (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm).
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