Politica lingvistică promovată de FRA online

Fiind o agenție a Uniunii Europene, ne dorim ca activitatea noastră să fie cât mai
accesibilă și cât mai cunoscută cu putință.
Site-ul FRA este disponibil în limba engleză, majoritatea conținutului fiind însă disponibil
de asemenea în franceză și germană. Aceste limbi au fost alese deoarece reprezintă
cele trei limbi de lucru oficiale ale Uniunii Europene, dar și pe baza unui sondaj efectuat
în rândul părților interesate și al utilizatorilor, care a arătat că aproximativ 92 % dintre
utilizatori preferă engleza, 4 % franceza și 3 % germana.
Multe secțiuni ale site-ului sunt disponibile și în alte limbi oficiale ale UE, iar unele chiar și
în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE. Printre ele se numără mai ales o scurtă
prezentare a agenției FRA și a activității sale (disponibilă și în format PDF sub formă de
fișă informativă) și Charterpedia, cu informații cuprinzătoare despre Carta drepturilor
fundamentale a UE.
Fiecare publicație FRA este de obicei însoțită de un comunicat de presă care este tradus
și în alte limbi oficiale ale UE.
Pe pagina principală dedicată publicațiilor se află și un filtru de căutare a publicațiilor în
funcție de limba în care sunt disponibile, care îi ajută pe utilizatori să găsească repede
traducerile publicațiilor FRA.
Traducerile FRA sunt furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii
Europene, care are sediul la Luxemburg și furnizează traduceri pentru agențiile UE.
Limbile oficiale ale UE sunt bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză,
olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.
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