Polityka językowa FRA dotycząca publikacji on-line

Celem FRA jako agencji Unii Europejskiej jest udostępnianie efektów naszych prac w
możliwie najszerszym zakresie.
Strona internetowa FRA jest dostępna w języku angielskim, a większość treści - także
po francusku i po niemiecku. Języki te zostały wybrane jako trzy języki robocze
instytucji Unii Europejskiej. Ankieta przeprowadzona wśród naszych partnerów i
użytkowników pokazała, że preferują oni angielski (92% wskazań), francuski (4%) i
niemiecki (3%).
Wiele działów strony internetowej jest dostępnych w pozostałych językach urzędowych
UE. Niektóre działy strony internetowej zostały przetłumaczone na wszystkie 24 języki
urzędowe UE, w szczególności informacje ogólne dotyczące Agencji (dostępne również w
formacie PDF) i Charterpedia, zawierająca informacje na temat Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej i jej zastosowania.
Do każdej publikacji FRA dołączony jest zwykle anglojęzyczny komunikat prasowy,
następnie tłumaczony na pozostałe języki urzędowe UE.
Na stronie głównej zawierającej publikacje zainstalowano filtr, aby ułatwić użytkownikom
szybkie znalezienie tłumaczeń publikacji FRA.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, które
zajmuje się świadczeniem usług tłumaczeniowych dla agencji UE, tłumaczy również dla
FRA.
Języki urzędowe UE to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński,
francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki,
niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i
włoski.
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Polityka językowa FRA dotycząca publikacji on-line

Naszym celem jako agencji Unii Europejskiej jest udostępnianie efektów naszych prac w
możliwie najszerszym zakresie.
Strona internetowa FRA jest dostępna w języku angielskim, a większość treści - także
po francusku i niemiecku. Języki te zostały wybrane jako trzy języki robocze instytucji
Unii Europejskiej. Ankieta przeprowadzona wśród naszych partnerów i użytkowników
pokazała, że preferują oni angielski (92% wskazań), francuski (4%) i niemiecki (3%).
Wiele działów strony internetowej jest dostępnych w pozostałych językach urzędowych
UE. Niektóre działy strony internetowej zostały przetłumaczone na wszystkie 24 języki
urzędowe UE, w szczególności informacje ogólne dotyczące Agencji(dostępne również w
formacie PDF) i Charterpedia,
zawierająca informacje na temat Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej i jej zastosowania.
Do każdej publikacji FRA dołączony jest zwykle anglojęzyczny komunikat prasowy,
następnie tłumaczony na pozostałe języki urzędowe UE.
Na stronie głównej zawierającej publikacje zainstalowano filtr, aby ułatwić użytkownikom
szybkie znalezienie tłumaczeń publikacji FRA.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, które
zajmuje się świadczeniem usług tłumaczeniowych dla agencji UE, tłumaczy również dla
FRA.
Języki urzędowe UE to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński,
francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki,
niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i
włoski.
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