
 

 
Traducătorii PE  
 
 

În nicio altă instituție nu există cerințe la fel de stricte ca în Parlament în ceea ce privește 
capacitatea de a combina cunoștințe informatice, flexibilitate intelectuală, diversitate lingvistică, 
viteză de lucru și cunoașterea dosarelor de actualitate. Rolul unui parlament este de a modifica 
legislația: marea majoritate a textelor-sursă sunt prezentate sub formă de amendamente și au un 
termen de predare foarte scurt. Acest lucru reprezintă o provocare suplimentară, deoarece 
traducătorul trebuie să poată înțelege rapid contextul și modul în care amendamentul se 
raportează la acesta. 
 
Traducătorii instituției noastre sunt persoane care au competențe solide în domeniul limbilor 
străine și stăpânesc la perfecție limba lor maternă, dar nu au neapărat o pregătire de 
lingviști. O mare parte dintre ei au studiat alte domenii și provin din sfere profesionale foarte 
diferite, dispunând astfel de o expertiză extrem de utilă în contextul traducerii unor texte care se 
pot referi la orice temă imaginabilă.  
 

Sistemul limbilor-pivot 
 
Traducătorii Parlamentului traduc toate tipurile de documente din diverse limbi-sursă în limba lor 
maternă. Având însă în vedere creșterea numărului de combinații lingvistice la 552, nu este 
întotdeauna posibil să se traducă direct din toate limbile-sursă în toate limbile-țintă, mai ales 
atunci este vorba despre limbi mai puțin utilizate. Pentru a face față acestei situații, Parlamentul 
European a introdus în 2004 un sistem de limbi-pivot: textul este întâi tradus în engleză, 
franceză sau germană și, apoi, din una dintre aceste limbi în toate celelalte limbi oficiale. Alte 
limbi ale UE frecvent utilizate, precum spaniola, italiana și polona, ar putea deveni la un moment 
dat limbi-pivot. 
 

Externalizarea 
  
Pentru a putea face față nivelului din ce în ce mai ridicat de cereri de traducere, DG TRAD 
recurge la contractanți externi pentru traducerea textelor care nu sunt prioritare. 
Externalizarea sarcinilor de traducere depinde de tipul de documente și de volumul de lucru. 
Documentele cu cel mai ridicat grad de prioritate, precum documentele legislative și cele care 
trebuie supuse la vot în cadrul ședințelor plenare, sunt traduse intern, în măsura în care 
resursele interne disponibile permit acest lucru. Celelalte tipuri de documente, în special textele 
administrative, sunt adeseori externalizate. Aproximativ 30% din documentele trimise la 
traducere sunt traduse extern. 
 

Tehnologia în serviciul traducerii 
  
Traducătorii Parlamentului au la dispoziție o gamă largă de instrumente și tehnologii care 
eficientizează procesul de traducere, reducând riscul de greșeli umane și îmbunătățind 
consecvența traducerilor grație utilizării unor memorii de traducere și a unor baze de date 
documentare și terminologice. În mod periodic, sunt dezvoltate noi instrumente pentru a 
răspunde cerințelor unui serviciu de traducere modern și pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea 
muncii traducătorilor. 


