
 
 
Преводачите в ЕП 
 
В нито една друга институция изискванията по отношение на съчетанието на компютърна 
грамотност, гъвкавост на мисълта, езиково многообразие, бързина на превода и познаване на 
актуалните събития не са толкова големи, колкото в Парламента. Ролята на Парламента е да 
изменя законодателството: голяма част от оригиналните текстове са представени под формата 
на изменения и обикновено имат кратки срокове за превод. Това представлява допълнително 
предизвикателство, тъй като преводачът трябва да може бързо да разбере контекста и да 
прецени какво е мястото на изменението в този контекст. 
 
Характерното за нашите преводачи е, че това са хора със задълбочени познания по чужди 
езици и перфектно владеене на майчиния език, но не са непременно лингвисти. Мнозина 
сред нашите преводачи са с образование в други области и идват от много различни 
професионални среди, нещо, което ни осигурява високо ценени експертни познания при 
превода на текстове по най-различни теми.  
 

Система от междинни езици 

 
Преводачите на Парламента превеждат всякакви видове документи от различни езици към 
майчиния си език. С увеличаването броя на езиковите комбинации на 552 обаче не винаги е 
възможно да се превежда директно от всички на всички езици, особено когато оригиналният 
текст е на по-рядко използван език. За да се справи с тази ситуация, от 2004 г. насам 
Европейският парламент използва система от междинни езици (т.нар. „пилотни езици“): 
текстът първо се превежда на английски, френски или немски и след това от междинния 
език – на други езици. В бъдеще е възможно е и други често използвани езици на ЕС, а именно 
испански, италиански и полски, да станат междинни езици. 

 

Възлагане на преводи на външни изпълнители 

 
За да се справи с все по-нарастващото количество работа, ГД за писмени преводи възлага към 
външни изпълнители превода на текстовете, които не са приоритетни. Възлагането на 
поръчките за превод на външни изпълнители се основава на вида документи и работното 
натоварване. Документите с най-висок приоритет, т.е. законодателните документи, които ще 
бъдат гласувани на пленарно заседание, се превеждат на място, доколкото вътрешните 
ресурси позволяват това. Други видове документи, по-специално административните текстове, 
редовно се възлагат на външни изпълнители. Около 30% от документите, за които е дадена 
заявка за превод, се превеждат от външни изпълнители. 

 

Технологията в услуга на превода  
 
Преводачите на Парламента разполагат с широк набор от инструменти и технологии, които 
ускоряват преводаческия процес, като намаляват риска от „човешка грешка“ и увеличават 
последователността на текстовете чрез използване на преводачески памети и препратки към 
документи и терминологични бази данни. Редовно се разработват нови инструменти, за да се 
отговори на изискванията на съвременните преводачески услуги и да се повиши още повече 
качеството на работата на преводачите. 

 


