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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0795/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Klaus 
Pöchhacker par visu sabiedrībai pieejamo ES dokumentu tulkošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa nodrošināt, lai visi ES dokumenti no publicēšanas brīža būtu 
pieejami visās oficiālajās ES valodās, norādot, ka dažas Komisijas tīmekļa vietnes ir pilnībā 
vai daļēji angļu valodā. Tā kā viņš runā tikai savā dzimtajā vācu valodā, lūgumraksta 
iesniedzējs nespēj piekļūt vērtīgai informācijai (piemēram, par finansējumu), ko viņš uzskata 
par diskrimināciju ar iespējamu finansiālu ietekmi salīdzinājumā ar citiem pilsoņiem, kas 
saprot angļu valodu. Viņš arī vēlas zināt, kā citā valodā sagatavoti dokumenti, kuru viņš 
nesaprot, var būt viņam juridiski saistoši.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Iestāžu oficiālās un darba valodas ir noteiktas grozītajā Padomes Regulā Nr. 1/58. Saskaņā ar 
šo regulu visi vispārpiemērojamie tiesību akti un rakstiskie dokumenti ir pieejami visās 
oficiālajās valodās (http://eur-lex.europa.eu). Ikviens Savienības pilsonis var rakstiski vērsties 
ES iestādēs un institūcijās jebkurā Savienības oficiālajā valodā, un atbildi viņš saņems tajā 
pašā valodā.
Neraugoties uz juridiski noteiktajiem pienākumiem, visām ES iestādēm un institūcijām tiek 
dota arī nepieciešamā elastība, lai tās vislabākajā iespējamajā veidā varētu izmantot 
ierobežotos tulkošanas resursuz. 
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Europa.eu ir Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne. Šo vietni ES iestāžu un institūciju 
vārdā pārvalda Eiropas Komisija, taču tai nav nekādu iespēju ne ietekmēt citu iestāžu un 
institūciju piedāvāto materiālu saturu, ne valodu versijas, kurās tie tiek iesniegti. Tādēļ 
Komisija nevar sniegt informāciju par tīmekļa vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgas citas ES 
iestādes un institūcijas.  Komisija norāda, ka divas no lūgumrakstā minētajām tīmekļa 
vietnēm ir attiecīgi Eiropas Parlamenta un Eiropas Kuģniecības drošības aģentūras atbildības 
jomā.

Komisija kopumā uzskata — lai pilsoņus un pilsonisko sabiedrību varētu veiksmīgi iesaistīt 
Eiropas līmeņa demokrātiskajā procesā, ir ļoti svarīgi, ka komunikācija notiek vairākās 
valodās. Tādēļ Komisija savās tīmekļa vietnēs cenšas ievietot informāciju pēc iespējas 
daudzās ES oficiālajās valodās. Pēdējos gados šajā jomā ir daudz izdarīts.
Valodu izvēle ir atkarīga no mērķgrupas, piedāvātā satura veida un informācijas daudzuma un 
aktualitātes ilguma. Dienestu svarīgākajās tīmekļa vietnēs pamatinformācija parasti ir 
pieejama 23 oficiālajās valodās. Izmaksu lietderības apsvērumu dēļ un lai taupītu nodokļu 
maksātāju naudu, specializētajās vietnēs, kuras ir domātas tikai nelielai mērķgrupai, 
informācija tiek piedāvāta mazāk valodās. Steidzama un svarīga informācija, piemēram, 
ziņas, ko Komisija vēlas sagatavot pēc iespējas ātri, vai arī dokumenti, kuru aktualitāte ir 
īslaicīga, bieži vien netiek sagatavoti visās oficiālajās valodās.
Pamatinformācija un dokumenti saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus parasti tiek 
publicēti visās Savienības oficiālajās valodās.  Taču minētais noteikums tiek piemērots 
ierobežoti gadījumos, ja uzaicinājuma tehniskās sarežģītības dēļ tā tulkošana visās oficiālajās 
valodās nešķiet saprātīga. Tāpat uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ārpolitikas jomā tiek 
publicēti tikai tajās valodās, kuras šķiet piemērotas saistībā ar paredzētajiem pasākumiem. 
Katrā ziņā konkursu dalībnieki var iesniegt savus pieteikumus ikvienā oficiālajā valodā.


