
 

 
EP vertėjai raštu  
 
Jokioje kitoje institucijoje nekeliami tokie dideli reikalavimai, susiję su IT raštingumo, plačių 
pažiūrų, kalbinės įvairovės, vertimo greičio ir naujienų žinojimo deriniu, kaip Parlamente. 
Parlamento vaidmuo – iš dalies keisti teisės aktus: didžioji dauguma originalo tekstų pateikiami 
pakeitimų forma ir paprastai jų terminai yra trumpi. Dėl to atsiranda papildomų iššūkių, nes 
vertėjas raštu privalo greitai suvokti kontekstą ir suprasti, kaip pakeitimas dera su kontekstu. 
 
Paprastai mūsų vertėjai yra žmonės, labai gerai mokantys užsienio kalbą ir turintys puikias 
gimtosios kalbos žinias, tačiau jie neprivalo turėti lingvistinio darbo patirties. Daugelis mūsų 
vertėjų studijavo kitus dalykus ir įgijo labai skirtingą profesinę patirtį, o tai suteikia mums labai 
vertingų ekspertinių žinių verčiant tekstus įvairiausiomis temomis.  

 
Tarpinės kalbos sistema 
 

Parlamento vertėjai raštu verčia visų rūšių dokumentus iš įvairių originalo kalbų į savo gimtąją 
kalbą. Tačiau, kadangi kalbų kombinacijų skaičius išaugo iki 552, ne visuomet pavyksta užtikrinti 
tiesioginį vertimą iš visų originalo kalbų į visas vertimo kalbas. Todėl nuo 2004 m. Europos 
Parlamentas taiko tarpinių kalbų sistemą: tekstas pirmiausia išverčiamas į anglų, prancūzų 
arba vokiečių kalbą, o tuomet iš vienos iš šių kalbų – į kitas kalbas. Tam tikru laiku kitos dažnai 
vartojamos ES kalbos, būtent ispanų, italų ir lenkų, taip pat galėtų tapti tarpinėmis kalbomis. 

 
Išorės vertimo paslaugos  
 

Vertimo žodžiu generalinis direktoratas (DG TRAD), siekdamas patenkinti nuolat augantį vertimo 
poreikį, ne prioritetiniams tekstams versti gali naudotis išorės vertėjų paslaugomis. 
Vertimo užsakymai išorės vertėjams priklauso nuo dokumento tipo ir darbo krūvio. Svarbiausius 
dokumentus, t. y. teisėkūros dokumentus ir dokumentus, dėl kurių balsuojama per plenarinį 
posėdį, jeigu užtenka vidaus išteklių, verčia etatiniai vertėjai raštu. Kitų rūšių dokumentai, ypač 
administraciniai tekstai, dažnai išsiunčiami išorės vertėjams. Išorės vertėjai išverčia apie 30 proc. 
vertimui pateiktų dokumentų. 

 
Vertimo raštu technologijos  
 

Parlamento vertėjams suteiktos įvairiausios priemonės ir technologijos, kuriomis 
paspartinamas vertimo procesas, sumažinama žmogaus klaidos rizika ir padidinamas 
nuoseklumas, nes naudojamos vertimo atmintys bei dokumentų ir terminų duomenų bazės. 
Siekiant reaguoti į reikalavimus, keliamus moderniai vertimo raštu tarnybai, ir toliau gerinti vertėjo 
darbo kokybę, nuolat kuriamos naujos priemonės. 
 


