
 

 
Prevajalci Evropskega parlamenta  
 
V nobeni drugi instituciji nimajo tako visokih zahtev, ki združujejo računalniško pismenost, 
mentalno prožnost, jezikovno raznolikost, hitrost prevajanja in seznanjenost z aktualnimi 
zadevami, kot v Evropskem parlamentu. Parlament ima vlogo spreminjanja zakonodaje: velika 
večina izvornih besedil se pripravi v obliki predlogov sprememb, ki imajo običajno kratke roke. To 
za prevajalca pomeni dodatni izziv, saj se mora hitro seznaniti s sobesedilom in ustrezno 
prevesti predloge sprememb. 
 
Prevajalci imajo običajno odlično znanje tujih jezikov in izvrstno obvladajo svoj materni 
jezik, ni pa nujno, da so tudi po izobrazbi jezikoslovci. Mnogi so namreč študirali na drugih 
področjih in prihajajo s številnih poklicnih področij, kar zagotavlja dragoceno strokovno znanje pri 
prevajanju besedil o najrazličnejših temah.  

 
Sistem veznega jezika 
 

Prevajalci Parlamenta prevajajo vse vrste dokumentov iz različnih izvornih jezikov v svoj materni 
jezik. Ker pa se je število jezikovnih kombinacij povzpelo na 552, besedil ni vedno mogoče 
neposredno prevesti iz vseh izvornih jezikov v vse ciljne jezike, zlasti v primeru manj razširjenih 
jezikov. Evropski parlament je zato leta 2004 začel uporabljati sistem veznega jezika: besedilo 
se najprej prevede v angleščino, francoščino ali nemščino in nato še v druge jezike. Kmalu 
pa se utegnejo tudi drugi precej razširjeni jeziki EU, denimo španščina, italijanščina in poljščina, 
uporabljati kot vezni jezik. 

 
Zunanje prevajanje  
 

GD za prevajanje zaradi vse večjih potreb neprednostna besedila pošilja v prevod zunanjim 
prevajalcem. Naročanje prevodov pri zunanjih prevajalcih temelji na vrsti dokumenta in obsegu 
dela. Najpomembnejši dokumenti, torej zakonodajni dokumenti in dokumenti, o katerih bodo 
poslanci glasovali na plenarnem zasedanju, se, če to dopuščajo sredstva, prevajajo znotraj 
institucije. Prevodi drugih vrst dokumentov, zlasti administrativnih besedil, se pogosto naročijo pri 
zunanjih prevajalcih. Približno 30 % dokumentov, za katere se zahteva prevod, se prevede zunaj 
institucije. 

 
Tehnologija v prevajalski službi  
 

Prevajalci Parlamenta imajo na voljo širok nabor orodij in tehnologije, zaradi katerega je z 
uporabo prevajalskih spominov ter podatkovnih zbirk z referenčnimi dokumenti in terminologijo  
prevajanje hitrejše, možnost za človeško napako manjša, prevodi pa so doslednejši. Da bi 
izpolnili zahteve sodobne prevajalske službe in še povečali kakovost njenega dela, se ves čas 
razvijajo nova orodja. 
 


