
 

 
Tłumacze PE  
 

W żadnej innej instytucji spełnienie wymogu posiadania umiejętności informatycznych, 
psychicznej elastyczności, znajomości wielu języków, umiejętności szybkiego tłumaczenia i 
wiedzy na tematy bieżące nie jest tak pożądane, jak w Parlamencie. Rolą Parlamentu jest 
wprowadzanie zmian do prawodawstwa: znakomita większość tekstów źródłowych jest 
przedstawiana w formie poprawek, nad którymi praca musi zazwyczaj zostać wykonana w 
krótkim terminie. Stanowi to dodatkowe wyzwanie, gdyż tłumacz musi szybko zrozumieć 
kontekst i zorientować się, w jaki sposób poprawka wpisuje się w ten kontekst.  
 
Nasi tłumacze są osobami posiadającymi doskonałą znajomość języków obcych i 
władającymi perfekcyjnie językiem ojczystym, jednak nie muszą posiadać doświadczenia 
zawodowego jako lingwiści. Wielu naszych tłumaczy ukończyło studia w innych dziedzinach i 
posiadają oni bardzo różnorodne doświadczenia zawodowe, co gwarantuje nam wysoce cenioną 
wiedzę specjalistyczną przy tłumaczeniu tekstów dotyczących wszelkich możliwych tematów.   

 
System języków posiłkowych 
 

Tłumacze pisemni Parlamentu wykonują tłumaczenia wszelkich rodzajów dokumentów z różnych 
języków źródłowych na swój język ojczysty.  Jednak ze względu na wzrost liczby kombinacji 
językowych do 552, nie zawsze możliwe jest tłumaczenie bezpośrednio ze wszystkich języków 
źródłowych na wszystkie języki docelowe, zwłaszcza gdy dotyczy to języków rzadziej 
używanych.  Aby poradzić sobie z tą sytuacją, od 2004 r. Parlament Europejski stosuje system 
tzw. języków posiłkowych: tekst jest najpierw tłumaczony na język angielski, francuski lub 
niemiecki, a następnie z jednego z tych języków na pozostałe.  Inne często używane języki UE, 
a mianowicie hiszpański, włoski i polski, mogłyby również w odpowiednim czasie stać się 
językami posiłkowymi.  

 
Zlecanie tłumaczeń usługodawcom zewnętrznym  
 

Aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu, DG TRAD korzysta z usług wykonawców 
zewnętrznych w przypadku tekstów, które nie mają priorytetowego znaczenia. Zlecanie 
tłumaczeń usługodawcom z zewnątrz odbywa się w oparciu o typ dokumentów i obciążenie 
pracą.  Dokumenty najwyższej wagi, czyli dokumenty ustawodawcze i te, które zostaną poddane 
pod głosowanie podczas posiedzenia plenarnego, są tłumaczone przez wewnętrzne służby 
tłumaczeniowe, o ile pozwalają na to dostępne zasoby.  Inne rodzaje dokumentów, w 
szczególności teksty administracyjne, są często zlecane usługodawcom zewnętrznym.  Blisko 
30% dokumentów wymagających tłumaczenia jest zlecanych na zewnątrz.  

 
Technologia w służbie tłumaczenia  
  

Tłumacze Parlamentu mają do dyspozycji szereg narzędzi i technologii, które przyspieszają 
proces tłumaczenia, ograniczając ryzyko błędu ludzkiego i poprawiając spójność dzięki 
wykorzystaniu tzw. pamięci tłumaczeniowych oraz dzięki odniesieniom do baz danych 
zawierających dokumenty i terminologię.  Aby sprostać wymogom nowoczesnych usług 
tłumaczeniowych i doskonalić jakość pracy tłumaczy, opracowywane są systematycznie nowe 
narzędzia. 


