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Misioni
Drejtoria e Përgjithshme për Përkthime 
është një nga shërbimet më të mëdha 
botërore të përkthimit. Misioni i saj është 
të:

 përmbushë nevojat e Komisionit për 
përkthim dhe këshilla gjuhësore, në 
lidhje me të gjitha llojet e komunikimit 
me shkrim; 

 mbështesë dhe forcojë 
shumëgjuhësinë në Bashkimin 
Evropian; dhe 

 ndihmojë të sjellë politikat e 
Bashkimit Evropian më afër 
qytetarëve të vet.

Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
punon në të gjitha gjuhët zyrtare të 
Bashkimit Evropian dhe, me anëtarësimin 
e vendeve të reja në BE, gjuhët e tyre i 
shtohen këtij numri. Pse duhet të kemi 
sistem kaq të komplikuar, në vend që 
të përdorim vetëm disa gjuhë, si bëjnë 

organizatat e tjera ndërkombëtare?

Përgjigja qëndron në natyrën e Bashkimit 
Evropian, dhe në rolin e Komisionit si 
‘mbrojtës i traktateve’, të cilat ofrojnë 
bazën ligjore për BE-në.

Ligji i BE-së është zhvendosur në ligjin 
nacional dhe duhet të respektohet nga 
të gjithë qytetarët e BE-së. Në mënyrë 
që qytetarët dhe gjykatat nacionale të 
jenë në gjendje të lexojnë dhe të kuptojnë 
ligjin e BE-së në gjuhën e tyre, ky ligj 
duhet të publikohet në gjuhët zyrtare të 
të gjitha Shteteve Anëtare.

Mirëpo një kohë të caktuar më herët, 
duhet të transmetohen propozimet për 
debatin më të gjerë të mundur në të 
gjitha nivelet — evropian, nacional dhe 
lokal — në forma të arritshme për jo-
gjuhëtarë dhe jo-diplomatët. Gjithkush 
në Bashkimin Evropian ka të drejtë të 
kontribuojë në diskutim në gjuhën e 
zyrtare që ai ose ajo zgjedh. Kjo është një 
çështje e transparencës dhe demokracisë.

Kjo është arsyeja pse, qysh në fillim 
të këtij projekti evropian i cili evoluoi 
në Komunitetin Evropian dhe tani në 
Bashkimin Evropian, u vendos që gjuhët 
zyrtare do të jenë ato (fillimisht katër) 
të Shteteve Anëtare. Ky parim është 
definuar në Rregulloren nr.1 të vitit 1958, 
e cila ndryshohet çdo herë kur një shtet 
i ri anëtarësohet në BE, që të përfshijë 
gjuhën ose gjuhët e atij shteti.

Pse duhet të 
punojmë në të 
GJITHA gjuhët 

zyrtare, në vend 
se të përdorim 

vetëm disa, 
ashtu siç bëjnë 

edhe organizatat 
e tjera 

ndërkombëtare?
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Por, legjislacioni nuk është e gjithë 
historia. Institucionet e Bashkimit 
Evropian duhet të jenë sa më të 
arritshme dhe të hapura për publikun 
e gjerë, si dhe për departamentet 
qeveritare dhe grupet zyrtare dhe 
jozyrtare të interesit të të gjitha llojeve. 
Komisioni e sheh si detyrë të vetën 
të kultivojë një kulturë demokratike, 
në të cilën respektohen dhe mbrohen 
karakteristikat individuale, lokale, 
rajonale dhe nacionale.

Edhe kjo është reflektuar në Nenet 20 
dhe 24 të Traktatit mbi Funksionimin 
e Bashkimit Evropian, i cili përcakton 
se banorët e Shteteve Anëtare kanë të 
drejtën të komunikojnë me stafin e BE-së 
në gjuhën e tyre.

Statusi i barabartë për gjuhët zyrtare 
nuk do të thotë se të gjitha tekstet janë 
përkthyer në të gjitha gjuhët zyrtare.

Një letër për një individ apo, për shembull, 
një memorandum i brendshëm, dërgohet 
vetëm në një gjuhë, gjë që mund të 
përfshijë ose të mos përfshijë përkthim. 
Një komitet mund të vendosë të punojë 
me një numër të kufizuar të gjuhëve 
derisa të përpilojë një propozim për 
diskutim më të gjerë, i cili atëherë duhet 
të jetë në dispozicion në të gjitha gjuhët 
zyrtare.

Në interes të efektivitetit të kostos, 
Komisioni zhvillon punën e vet të 
brendshme në gjuhën angleze, 
franceze dhe gjermane, duke përdorur 
shumëgjuhësinë e plotë vetëm kur 
komunikon me institucione të tjera të BE-
së, Shtetet Anëtare dhe publikun.

Me rritjen e BE-së, shtohen edhe 
vështirësitë praktike që akordojnë 
statusin e barabartë për të gjitha 
gjuhët; mirëpo çdo qasje që dështon të 
respektojë të gjitha gjuhët zyrtare, do të 
tradhtonte themelet e filozofisë së BE-së.

Institucionet e Bashkimit Evropian duhet të jenë sa më 
të arritshme dhe të hapura për publikun e gjerë dhe për 
departamentet qeveritare dhe grupet zyrtare dhe jozyrtare 
të interesit të të gjitha llojeve.

Komisioni e konsideron si detyrë të vetën kultivimin e një 
kulture demokratike, në të cilën respektohen dhe mbrohen 
karakteristikat lokale, rajonale dhe nacionale
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Organizimi
Për qëllime organizative, Drejtoria e 
Përgjithshme për Përkthim ndahet në vijat 
gjuhësore, me departmente të veçanta 
gjuhësore (ose njësi, siç është rasti me 
gjuhën irlandeze) për të gjitha 23 gjuhët 
zyrtare të Bashkimit Evropian (në vitin 
2011). Këto departamente përbëjnë tre 
drejtori të përkthimit.

Nëse në të ardhmen shtohen më shumë 
gjuhë zyrtare, struktura e Drejtorisë 
së Përgjithshme për Përkthim do të 
përshtatet sipas rrethanave.

Ashtu si përkthimi, departamentet 
individuale të gjuhës gjithashtu 
marrin përsipër teminologjinë dhe 
dokumentacionin dhe janë përgjegjës për 
ruajtjen e standardeve të larta dhe të 
qëndrueshme gjuhësore të outputeve të 
Drejtorisë së Përgjithshme për Përkthim në 
të gjitha gjuhët zyrtare.

Ekzistojnë edhe tre drejtori të tjera që 
merren me çështjet dhe strategjinë 
administrative, dhe ofrojnë mbështetje për 
përkthyesit.

Gjeografikisht, Drejtoria e Përgjithshme për 
Përkthim është e ndarë përafërsisht për 
gjysmë midis Brukselit dhe Luksemburgut.

Me përjashtim të departamenteve 
gjuhësore të Estonisë, Letonisë, Lituanisë, 
Polonisë, Hungarisë, Sllovenisë, Maltës, 
Republikës Çeke dhe Sllovakisë, stafi 
i të cilave është i vendosur vetëm në 
Luksemburg dhe stafi i departmentit 
irlandez, i cili është i vendosur në Bruksel, 
të gjitha departamentet gjuhësore 
janë ndarë në mes Brukselit dhe 
Luksemburgut.

Brenda 
departamenteve 

të gjuhës, 
përkthyesit 

specializohen 
për përkthimin e 
dokumenteve në 

fusha të caktuara 
tematike.
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Si funksionon Drejtoria e 
Përgjithshme për përkthime
Llojet e dokumenteve

Përkthyesit nuk merren vetëm me 
tekste legjislative. Gama e teksteve të 
përkthyera është shumë e gjerë: 

 fjalime dhe shënime folëse, 

 informime dhe komunikata për shtyp, 

 marrëveshje ndërkombëtare, 

 deklarata politike, 

 përgjigje në pyetjet parlamentare 
gojore dhe me shkrim, 

 studime teknike, 

 raporte financiare, 

 proçesverbale, 

 çështje të brendshme administrative, 

 informacione për stafin, 

 dorëshkrime dhe diçitura për filma 
dhe materiale të tjera promovuese, 

 korrespondencë me ministritë, firmat, 
grupet e interesit dhe individët, 

 të gjitha llojet e faqeve të internetit 
dhe publikimet për analistët dhe 
publikun e gjerë, dhe shumë më tepër.

Përkthyesit duhet të jenë në gjendje të 
kapin regjistrin e nevojshëm për secilin 
lloj të përkthimit. Krahas zotërimit të 
përsosur të gjuhës së synuar, ata kanë 
nevojë për përshtatshmëri, diskriminim 
dhe gjykim, bashkë me aftësinë për të 
kuptuar çështje të ndryshme dhe shpesh 
komplekse.

Përbrenda departmenteve të gjuhëve, 
përkthyesit specializojnë në përkthimin 
e dokumenteve për fusha të veçanta 
tematike.
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Cilësia

Ekzistojnë mekanizma që garantojnë 
cilësinë e teksteve të përkthyera përmes 
rishikimit, kontrollit dhe mbikqyrjes 
dhe përmes trajnimit dhe informimit të 
vazhdueshëm të përkthyesve.

Duhet të theksohet se të gjitha 
përkthimet e jashtme i nënshtrohen 
vlerësimit sistematik me reagimet 
për ofruesit e përkthimit. Konsistenca 
e terminologjisë, midis të tjerash 
garantohet me përdorimin e memorjes së 
përkthimeve dhe bazës së të dhënave të 
terminologjisë thelbësore të BE-së.

Një parakusht fundamental për një 
përkthim të mirë është një tekst origjinal 
i shkruar mirë. Dokumentet e qarta dhe 
konçize të shkruara në një standard të 
lartë, janë shumë të rëndësishme për 
çdo autoritet publik, sidomos për një 
organizatë shumë - gjuhësore, në të cilën 
shumica e shkrimtarëve nuk punojnë në 
gjuhën e tyre.

Gjatë viteve të fundit, gjuha angleze e 
ka zëvendësuar frengjishten si gjuhë 
kryesore të përgatitjes së dokumenteve 
në Komision.

Për të garantuar që ky material përputhet 
me standardet e kërkuara, Drejtoria e 
Përgjithshme për Përkthim ka Njësinë 
e Redaktimit, puna e të cilit është të 
korrigjojë dhe të redaktojë gjuhën 
e teksteve origjinale dhe të ofrojë 
këshilla për autorët dhe departamentet 
origjinuese. Kjo Njësi e Redaktimit 
gjithashtu ofron mbështetje hartimi 
për kolegët në drejtoritë e tjera të 
përgjithshme, të cilët, ndryshe nga 
përkthyesit, shpesh shkruajnë në një 
gjuhë që nuk është gjuha e tyre amtare.

Prandaj, Drejtoria e përgjithshme për 
Përkthim ka udhëhequr shumë fushata 
për promovimin e të shkruarit të qartë 
dhe konçiz në Komision.

Fushat tematike janë si vijon:

 marrëdhëniet e jashtme,

 punësimi dhe çështjet sociale, 

 arsimi, kultura dhe rinia,

 tregu i brendshëm dhe shërbimet, 

 energjia dhe burimet natyrore, 

 çështjet detare dhe peshkataria, 

 hulumtimi, shkenca dhe teknologjia,

 shëndetësia dhe mbrojtja e 
konsumatorit,

 tregtia, 

 shoqëria informative dhe media,

 bujqësia, 

 drejtësia dhe të drejtat e qytetarëve, 

 politika rajonale, 

 statistika, 

 tatimet dhe dogana, 

 mjedisi, 

 ndërmarrësia, 

 transporti,

 administrata, 

 konkurrenca,

 çështjet ekonomike dhe financiare.



1997
1,1 milionë faqe

Përpiluar në gjuhë të tjera
Përpiluar në gjermanisht
Përpiluar në frengjisht
Përpiluar në anglisht

2004
1,3 milionë faqe

2008
1,8 milionë faqe

2010
1,86 milionë faqe

9 %

26 %

62 %

3 %

9 %

40,5 %

45 %

5,5 %

13 %

12 %

72,5 %

2,5 %

14 %

7 %

77 %

2 %
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Diagrami 1 – Tendencat

Numri i stafit

Drejtoria e Përgjithshme e Përkthimit 
aktualisht ka rreth 2 500 të punësuar 
(përkthyes dhe persona me funksione në 
fushat e menaxhimit, punës sekretariale, 
komunikimit, teknologjive të informimit 
dhe trajnimit).

Faqet

Gjatë 10 viteve të fundit është shënuar 
rritje konstante e numrit të faqeve të 
përkthyera nga Drejtoria e Përgjithshme 
për Përkthime.

Ndarja sipas gjuhës së burimit (Diagrami 
1) ilustron tendencën e përpilimit të 
teksteve origjinale në anglisht.

Në vitin 1997, frengjishtja dhe anglishtja 
ishin në nivel të njëjtë (duke përfshirë 
tekstet e përpiluara jashtë Komisionit). 
Tani, më se 10 vjet më pas, shumica e 
teksteve përpilohen në anglisht.
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Siç thuhet më lartë, ndikimi i 
anglishtes si gjuhë burimore 
është gjithnjë e më e madhe. 

Mirëpo, për sa i përket outputit, ndarja e gjuhëve 
zyrtare është më e barabartë, meqenëse 
legjislacioni i njëjtë duhet të përkthehet në të 
gjitha ato gjuhë. Megjithatë, shihet edhe se 
shifrat për anglisht, frengjisht dhe gjermanisht 
janë dukshëm më të larta se mesatarja, pasiqë 
shumë tekste përkthehen vetëm në një ose disa 
nga këto tre gjuhë, për përdorimin e brendshëm të 
Komisionit.

Diagrami 2 – Ndarja sipas gjuhës së burimit – 2010

Diagrami 3 – Ndarja sipas gjuhës së synuar – 2010
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Përkthimi i internetit
Nevoja e Komisionit për të komunikuar 
në mënyrë efektive me njerëzit përmes 
internetit, ka ndikuar në krijimin e Njësisë 
së Internetit që specializon për përkthimin 
dhe redaktimin e teksteve të internetit. 
Ekipet për gjuhë të ndryshme punojnë 
së bashku pa pengesa dhe në mënyrë 
fleksibile në redaktimin e teksteve 
origjinale në gërshetim me përkthimin 
dhe revizionin, për të siguruar cilësi të 
lartë.

Kjo njësi i ndihmon drejtoritë e shumta 
të përgjithshme të Komisionit për të 
shkruar lëndët e nivelit të lartë në faqet 

e tyre të internetit, me shfrytëzimin e 
regjistrave, formateve dhe mjeteve të 
ndryshme të përpunimit të nevojshëm për 
përmbajtjen e faqes së internetit. Si grup 
revolucionar, puna e përditshme e kësaj 
njësie përfshin testimin e mjeteve të 
reja dhe bashkëpunimin për të zhvilluar 
gjeneratën e ardhshme të krijimit dhe 
mirëmbajtjes së faqeve të internetit të 
Komisionit.

Në shumë raste, njësia bashkëpunon 
ngushtë me departamentet kërkuese, për 
të projektuar faqen e internetit madje 
edhe para se të krijohet përmbajtja.

Përkthimet e jashtme
Evenimentet politike mund të shkaktojnë 
rritjen dhe rënien e vëllimit të 
përkthimeve. Meqenëse këto luhatje nuk 
janë gjithmonë të parashikueshme dhe 
Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
ka kapacitet të kufizuar, ajo rregullisht 
kërkon shërbimet e përkthimit nga jashtë. 
Në këtë moment, proporcioni i faqeve që 
përkthehen jashtë qëndron në pothuajse 
30%.

Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
ka sistem të dedikuar kompjuterik për 
të menaxhuar kontratat e jashtme 
të përkthimit dhe për të përpunuar 
të gjitha kërkesat për përkthime të 
këtilla. Për të siguruar transparencë, 
trajtim të barabartë dhe efikasitet, të 
gjitha transaksionet me kontraktuesit 
realizohen përmes portalit të internetit të 
quajtur eXtra.



1997
1,1 milionë faqe

Përkthime të jashtme
Përkthime të brendshme

2004
1,3 milionë faqe

2008
1,8 milionë faqe

2010
1,86 milionë faqe

23 %

77 %

26,3 %

73,7 %

28 %

72 %

16,4 %

83,6 %
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Diagrami 4 – Tendencat

Përzgjedhja 

Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim, në 
mënyrë periodike shpall ftesa për tenderë 
ose thirrje për shprehje të interesimit, të 
cilat publikohen në Gazetën Zyrtare dhe 
shpallen në faqen e internetit Europa. 

Tenderët duhet të dorëzohen nga 
kompanitë e përkthimit dhe përkthyesit e 
pavarur individualë. Kandidatët e tenderit 
hyjnë në një listë radhitjeje në bazë të 
çmimit dhe cilësisë së shërbimeve të tyre. 
Ato bëjnë kontratë kornizë me Komsionin 
Evropian, mirëpo pa asnjë garancë për 
vëllimin ose frekuencën e punës..

Mbështetja e përkthyesve 
të jashtëm

Meqenëse Komisioni punon në të gjitha 
gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, 
përkthimet shpesh konsiderohen si 

dokumente origjinale. Prandaj, cilësia 
e kërkuar është shumë e lartë. Për t’ju 
ndihmuar atyre të bëjnë punën e tyre 
në mënyrë sa më efikase, Drejtoria 
e Përgjithshme për Përkthim u ofron 
kontraktuesve të vet të jashtëm 
mbështetje përkthimi në formë të 
informatave plotësuese dhe u ndihmon 
atyre me terminologji.

Vlerësimi

Përkthimet e ofruara nga kontraktuesit 
e jashtëm kontrollohen për cilësi dhe 
vlerësohen nga njësitë kërkuese të 
përkthimit. Rangimi i kontraktuesve 
është përshtatur rregullisht për të marrë 
parasysh vlerësimet e dhëna për të gjithë 
punën që e ofrojnë.
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Përkthimi dhe mjetet e 
punës

Përkthyesit tanë kanë një gamë të gjerë 
të ndihmës elektronike në dispozicion 
për përkthim, disa prej të cilave mund të 
qasen nga zyrtarë të tjerë të Komisionit 
dhe përkthyes në institucione dhe organe 
të tjera të BE-së.

Veç kësaj, janë zhvilluar një numër 
mjetesh për rrjedhën e punës, në mënyrë 
që të menaxhojnë logjistikën e një 
operacioni që prodhon së paku 2 milionë 
faqe në vjet dhe që të mbikqyrë dhe 
dokumentojë këtë proces të prodhimit. 
Një përmbledhje e këtyre mjeteve është 
dhënë në vijim.

Mjetet e përkthimit

Memorja e përkthimeve

Qysh nga viti 1997, përkthyesit kanë 
qënë në gjendje të përdorin një aplikacion 
kompjuterik që u ndihmon të krijojnë një 
regjistër (memorje) të përkthimeve të 
brendshme. Kjo memorje është veçanërisht 
e dobishme për përkthimin e teksteve 
të përsëritura shumë shpesh, pasiqë u 
ndihmon përkthyesve të kërkojnë pasuse 
identike ose të ngjashme në dokumente 
të tjera të përkthyera më parë, dhe 
të inkorporojnë ato sipas dëshirës në 
përkthimet e tyre.

Meqenëse tekstet e përpiluara në 
Komision shpesh bazohen në tekstet e 
mëparshme ose legjislacionin ekzistues, 
përdorimi i sërishëm i fjalëve ose pasuseve 
të përkthyera më parë kursen një sasi 
të konsiderueshme të kohës dhe bën 
teknologjinë më konsistente, gjë që është 
shumë me rëndësi në tekstet legjislative. 
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Euramis 

Euramis (Sistemi i avancuar evropian 
për informacion shumëgjuhësor) është 
një sistem i zhvilluar në Komision. Ky 
përmban një numër të aplikacioneve 
të internetit në kombinim me postën 
elektronike, për të dhënë qasje në një 
gamë të gjerë të shërbimeve në fushën e 
përpunimit të gjuhës.

Euramis punon në një platformë të 
përbashkët që bashkon të gjitha sistemet 
ndihmëse të përkthimit të Drejtorisë së 
Përgjithshme për Përkthim.

Një nga shërbimet më të rëndësishme 
është memorja qëndrore e përkthimeve. 
Kurdo që pranohet një kërkesë 
për përkthim, dokumenti origjinal 
automatikisht dërgohet në Euramis, dhe 
çdo përkthim i mëparshëm shkëputet nga 
memorja qendrore.

Rezultatet mund të importohen direkt në 
memorjen lokale. Pasi të jetë përfunduar 
përkthimi, përkthyesi ngarkon memorjen 
lokale në memorjen qendrore të 
përkthimit.

Përkthimi mekanik

Komisioni ka përdorur përkthimin 
mekanik (MT) qysh nga viti 1976. Në 
fillet e përdorimit, ky sistem ofronte 
18 çifte gjuhësore operative dhe mund 
të prodhonte 2 000 faqe përkthimi të 
papërpunuar në orë.

Qysh në mesin e vitit 2010, prototipi i 
sistemeve MT është zhvilluar në bazë 
të teknologjive më moderne statistike 
MT. Momentalisht, ato janë duke u 
testuar dhe do të jenë në dispozicion për 
përdorim të përditshëm në vitin 2013. 
Shërbimi do të jetë në dispozicion edhe 
për stafin në institucione të tjera të BE-së 
dhe për administratën publike në Shtetet 
Anëtare. Varësisht nga gjatësia që do të 
ketë, përkthimi do t’i kthehet kërkuesit 
brenda disa minutave.

Në fazën e testimit, e cila është duke u 
zhvilluar aktualisht (2011), përkthyesit 
mund të përdorin përkthimin mekanik 
për të fituar një përkthim të përafërt 
fillestar, të cilin ata pastaj mund ta 
redaktojnë sipas cilësisë së përkthimit 
njerëzor. Përkthimi mekanik kryesisht 
përdoret për të dhënë një kuptim 
bazë të tekstit, mirëpo gjithashtu 
shërben si improvizim kur përkthimet 
janë të nevojshme në kohë shumë të 
shkurtër. Në raste të këtilla, përkthimi i 
papërpunuar mekanik gjithmonë duhet 
të korrigjohet. Korrigjimet e bëra pastaj 
mund të kthehen prapa si furnizim për 
të përmirësuar cilësinë e përkthimit 
mekanik.
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Biblioteka e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Përkthimit

Drejtoria e Përgjithshme e Përkthimit 
ka bibliotekën e vet, me degët e veta në 
Luksemburg dhe Bruksel. Qëllimi i kësaj 
biblioteke është të ndihmojë përkthyesit 
të gjejnë dokumentacionin dhe burimet 
që i kërkojnë ata dhe t’u përgjigjet 
nevojave të tyre në këtë fushë.

Përmbledhja e bibliotekës përbëhet nga:

 fjalorë, të specializuar dhe të 
përgjithshëm,

 punime me referenca dhe enciklopedi,

 revista dhe gazeta në të gjitha gjuhët 
e BE-së dhe në disa gjuhë të tjera,

 Dokumente të BE-së (Gazeta Zyrtare, 
raportet e gjykatave, raporte të 
ndryshme nga Komisioni dhe buletine 
të BE-së).

Biblioteka gjithashtu posedon një numër 
të madh të fjalorëve elektronikë dhe 
burime të tjera që mund të qasen përmes 
intranetit të Drejtorisë së Përgjithshme 
për Përkthim. 

Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim ka 
krijuar gjithashtu një bibliotekë virtuale 
shumëgjuhësore të quajtur ‘MultiDoc’, 
e cila përmban dokumentacion – jo 
vetëm mbi Bashkimin Evropian – në 
të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së. Ky 
dokumentacion merr formën e mijëra 
linkeve të faqeve të internetit dhe bazave 
të të dhënave që mirëmbahen nga 
universitetet, departamentet qeveritare, 
organet gjysme-zyrtare dhe organizatat 
ndërkombëtare në mbarë botën.

Terminologjia 

Terminologjia në Drejtorinë e 
Përgjithshme për Përkthim është në 
përgjegjësinë e 23 departamenteve të 
gjuhës, terminologët e të cilëve ofrojnë 
mbështetje për të gjitha gjuhët zyrtare të 
Bashkimit Evropian. Kjo përfshin:

 përgjigjen e kërkesave nga përkthyesit 
dhe zyrtarët e tjerë të Komisionit 
dhe institucionet e tjera të BE-së, për 
ndihmë me terminologjinë;

 përgatitjen proaktive të terminologjisë 
para përkthimit, për dosjet e vështira 
në aspektin teknik;

 bashkëpunimi me kolegët e 
shërbimeve të terminologjisë në 
institucione të tjera të BE-së, si dhe 
me organe nacionale dhe organizata 
të terminologjisë;

 furnizimin dhe konsolidimin e 
IATE, bazën më të madhe botërore 
të të dhënave të terminologjisë 
shumëgjuhësore, e cila përmban të 
dhëna terminologjike nga të gjitha 
institucionet e BE-së.
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Trajnimi
Meqenëse të gjitha fushat teknike dhe 
politike të Komisionit, herët ose vonë 
do të pasqyrohen në tekstet që do të 
përkthehen nga Drejtoria e Përgjithshme 
për Përkthim, dhe meqenëse avancimi i 
kompjuterëve luan rol gjithnjë e më të 
madh në punën e përkthimit, Drejtoria e 

Përgjithshme për Përkthim ofron trajnimet 
e veta të brendshme si dhe mundësinë për 
të shkuar në kurse të Komisionit Evropian 
ose kurse të jashtme (siç janë kurset për 
gjuhë).

IATE

IATE (Terminologjia Inter-Aktive për 
Evropën) është një bazë ndërinstitucionale 
e të dhënave, e cila është në dispozicion 
jo vetëm për stafin e Komisionit Evropian, 
por gjithashtu edhe për publikun e gjerë.

Ajo kombinon të dhënat terminologjike 
nga të gjitha institucionet dhe organet 
evropiane, dhe përmban më se 8 milionë 
terme dhe 560 000 shkurtesa. Kjo 
përfshin të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së, 
plus latinishten.

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e bazës së 
të dhënave është përgjegjësia e ekipit 
ndërinstitucional, kurse përmbajtja e 
saj specifike gjuhësore ndërtohet dhe 
azhurnohet nga departamentet gjuhësore.  
Terminologjia përfshin të gjitha fushat e 
aktivitetit të institucioneve evropiane. 

Burime për informacion plotësues

I gjithë stafi i Drejtorisë së Përgjithshme 
për përkthim kanë kompjuter personal (PC) 
të pajisur me programet e zakonshme 
të funksionimit për një zyrë dhe qasje në 
Internet.

Përkthyesit kanë qasje gjithashtu edhe 
në baza të të dhënave të brendshme dhe 
të jashtme përmes rrjetit të brendshëm 
të Komisionit dhe Internetit. Mjetet 
më të përdorura janë DGTVista (arkiva 

elektronike e dokumenteve të Drejtorisë së 
Përgjithshme për Përkthim, e cila përmban 
rreth 2 milionë dokumente në të gjitha 
gjhët zyrtare) dhe EUR-Lex, baza e të 
dhënave ligjore të BE-së, e cila përmban 
traktatet e BE-së, të gjithë legjislacionin 
tjetër të BE-së (p.sh. direktivat dhe 
rregulloret), vendimet gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe 
propozimet legjislative.

Disa nga këto mjete janë në dispozicion 
edhe për publikun përmes portalit të 
Internetit të BE-së – Europa, dhe janë 
me rëndësi të veçantë për përkthyesit e 
pavarur.

Rrjedha e kompjuterizuar 
e punës

Për të menaxhuar rrjedhën e vet të 
punës në mënyrë më efektive, Drejtoria 
e Përgjithshme për Përkthim ka një sërë 
instrumentesh për të ndjekur gjurmët e 
një dokumenti nga momenti kur del prej 
departamentit që kërkon përkthimin, deri 
në momentin kur dorëzohet rezultati 
përfundimtar në gjuhët e dëshiruara.

Instrumentet e tjera përdoren për të 
mbikqyrë procesin me kalimin e kohës dhe 
të japë një numër të madh statistikash 
që kanë të bëjnë me prodhimin në bazë 
javore, mujore dhe vjetore.
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Të hapur ndaj botës
Ekziston një interes i përhapur në 
politikën gjuhësore të BE-së, dhe Drejtoria 
e Përgjithshme për Përkthim pranon 
shumë vizitorë që janë kurreshtarë të 
shohin se si funksionon barazia e statusit 
për 23 gjuhët. Vizitorët nuk vijnë vetëm 
nga Shtetet Anëtare të BE-së por edhe 
nga pjesë të tjera të botës gjithashtu.

Skema e përkthyesve 
vizitorë (VTS)

Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
operon një skemë për ‘përkthyes vizitorë’ 
ku stafi i Drejtorisë që njeh një gjuhë ose 
është duke mësuar një nga gjuhët zyrtare 
të BE-së, mund të dërgohet në detyrë 
zyrtare, në një universitet në vendin ku 
flitet ajo gjuhë.

Gjatë vizitës, e cila zgjat disa javë, 
ata informojnë mësimdhënësit dhe 
studentët lidhur me punën e Drejtorisë 
së Përgjithshme për Përkthim dhe 
për gjuhëtarët, dhe i inkurajojnë të 
diplomuarit të aplikojnë për punë në 
shërbimet e përkthimit të institucioneve 
të BE-së. Në të njëjtën kohë, ata 
përmirësojnë njohurinë e tyre të gjuhës 
lokale.

Masteri Evropian për 
Përkthim (EMT)

EMT është projekt partneriteti mes 
Komisionit Evropian dhe institucioneve 
të arsimit të lartë që ofrojnë programe 
përkthimi në nivel të masterit.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është 
të krijojë një etiketë të cilësisë për 
programet universitare të përkthimit, të 
cilat plotësojnë standardet e pranuara 
në arsim. Programet universitare duhet 
të aplikojnë për këtë etiketë të cilësisë 
dhe, nëse janë të suksesshme, të bëhen 
anëtare të rrjetit EMT. 

EMT ka për qëllim të sigurojë se një 
numër gjithnjë e më i madh i programeve 
bazohen në një kornizë të vlefshme 
të kompetencave të orientuar drejt 
shkathtësive. Profili i kompetencave të 
përkthyesit EMT — i hartuar me një grup 
të ekspertëve të mirënjohur evropianë 
— përshkruan aftësitë që u nevojiten 
përkthyesve për të punuar me sukses në 
tregun e sotëm.

Në afat të gjatë, EMT vendos të 
përmirësojë statusin e profesionit të 
përkthimit në Bashkimin Evropian.



16

Zyrat e Drejtorisë 
së Përgjithshme për 
Përkthim në terren

Për të lehtësuar komunikimin me 
publikun, Drejtoria e Përgjithshme për 
Përkthim ka themeluar zyrat e veta në 
Shtetet Anëtare. Stafi i këtyre zyrave 
është përgjegjës për përshtatjen e 
informacionit të komunikuar nga 
Komisioni në Bruksel, në kontekst 
vendor dhe për audiencën e synuar. Ato 

gjithashtu angazhohen për të zhvilluar 
lidhjet me shoqërinë civile dhe në këtë 
mënyrë ndihmojnë që politika e BE-së të 
zbatohet në praksë, për të qënë më afër 
qytetarëve të vet.

Detyrat e tyre kryesore janë të 
organizojnë ekspozita, kongrese ose 
evenimente të ngjashme dhe të marrin 
pjesë në seminaret dhe punëtoritë 
kryesore mbi çështjet gjuhësore.

Juvenes Translatores (JT)

Për të promovuar multilingualizmin 
dhe për të vetëdijësuar të rinjtë lidhur 

me profesionin e përkthimit, Komisioni 
Evropian ka krijuar garën e përkthimit 
Juvenes  Translatores (JT).

Në këtë garë, nxënësit 
e shkollës provojnë 
njohurinë e tyre në 
punën e përkthimit dhe 
përkthejnë një tekst një 
faqe prej njërës nga 23 
gjuhët zyrtare të BE-së në 
një gjuhë tjetër zyrtare të 
zgjedhjes së tyre. Fituesit 
e çdo Shteti Anëtar ftohen 
në Bruksel të marrin pjesë 
në ceremoninë e ndarjes 
së çmimeve në selinë e 
Komisionit Evropian.
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Shtetet e reja Anëtare — 
gjuhët e reja
Drejtoria e përgjithshme për Përkthim 
është ballafaquar me disa zgjerime gjatë 
historisë së vet (siç është pasqyruar në 
tabelë).

Shumica e këtyre Shteteve Anëtare kanë 
sjellur me vete gjuhë të reja zyrtare.

Për t’u përgatitur për anëtarësim, çdo 
vend sjell me vete një gjuhë të re dhe 
themelon një njësi në suaza të ndonjë 
ministrie të vet për të përkthyer të 
gjithë legjislacionin e BE-së në gjuhën 
nacionale. 

Gjatë periudhës para anëtarësimit, 
Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim jep 
kontributin e vet për integrim të lehtë të 
një vendi:

 duke siguruar ndihmë teknike, trajnim, 
këshillë profesionale dhe mbështetje 
për njësinë nacionale të përkthimit;,

 me themelimin e një zyre në terren dhe 
komunikimin me atë zyrë në vend; 

 me kërkimin dhe zhvillimin e tregut të 
pavarur në vend; dhe 

 me inkurajimin dhe këshillimin e 
universiteteve lidhur me përmbajtjen 
e kurseve të trajnimit për përkthyesit, 
duke ndihmuar që të sigurohet se të 
diplomuarit e tyre përmbushin nevojat 
e tashme dhe të ardhshme të Drejtorisë 
së Përgjithshme për Përkthim dhe 
industrisë gjuhësore në përgjithësi.

Çdo vjet, Drejtoria e Përgjithshme për 
Përkthim është nikoqire e një numri të 
caktuar të stazhierëve nga Shtetet e 
ardhshme Anëtare.  

1973 Danimarka, Irlanda dhe Britania e Madhe; 

1981 Greqia; 

1986 Spanja dhe Portugalia; 

1995 Austria, Finlanda  dhe Suedia; 

2004
Republika Çeke, Estonia, Qiproja, Letonia, 
Lituania, Hungaria, Malta, Polonia, Sllovenia dhe 
Sllovakia;

2007 Bullgaria dhe Rumania. 

Ato gjithashtu kontribuojnë dukshëm për 
suksesin e garës së përkthyesve Juvenes 
Translatores, projektin EMT dhe Ditën 
Evropiane të Gjuhëve (EDL). 

Veç kësaj, ato inkurajojnë institucionet 
trajnuese për përkthim në Shtetet 
Anëtare, të marrin parasysh kërkesat e 
Drejtorisë së Përgjithshme për Përkthim 

gjatë përpilimit të kurseve të tyre.

Ato gjithashtu mbajnë kontakte me 
shoqatat profesionale të përkthyesve, 
dhe me të gjithë sektorët e profesioneve 
gjuhësore.
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Mundësitë e punës
Përkthyesit që punojnë në Komisionin 
Evropian kanë statusin e stafit të 
përhershëm, stafit të përkohshëm ose 
stafit të kontraktuar.

Procedurat e përzgjdhjes për 
stafin e përhershëm (zyrtarët)

Ashtu si stafi tjetër i vendosur në 
Komisionin Evropian, përkthyesit 
rekrutohen me anë të konkursit të hapur. 
Konkurset për përkthyes në Komision 
mbahen gjithmonë për rekrutimin e stafit 
me një gjuhë të caktuar kryesore.

Njoftimet e konkursit publikohen në 
Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian 
dhe, njëkohësisht, në shtypin e vendit 
ose vendeve të caktuara të BE-së dhe 
në Internet. Institucionet e BE-së kanë 
deleguar procedurën e rekrutimit në 
një agjenci të BE-së, Zyra Evropiane e 
Përzgjedhjes së Personelit (EPSO).

Konkurset e përkthimit mbahen 
përgjithësisht çdo tre vjet ose më shumë, 
për një gjuhë të caktuar. Ato përbëhen 
nga:

 testet kompjuterike të përzgjedhjes 
(argumentimi verbal dhe numerik); 

 testet e përkthimit në gjuhën 
kryesore; 

 një test shumëpjesësh në një qendër 
të vlerësimit.

E gjithë procedura zgjat mesatarisht prej 
5 deri më 9 muaj.

Kandidatët e suksesshëm vendosen nëpër 
lista reserve, e cila mbetet e vlefshme 

për shumë vite me radhë. Vlefshmëria e 
listave mund të zgjatet, mirëpo të qënit 
në listat reserve nuk është garancë për 
rekrutim. Kur happen vende pune në 
njësitë e ndryshme të përkthimit, ato 
plotësohen duke emëruar kandidatët e 
përzgjedhur nga lista, profili i të cilëve 
përputhet me kërkesat e vendit të punës 
(kualifikimet, gjuhët dhe njohuria e 
specializuar) dhe nevojat e Drejtorisë së 
Përgjithshme për Përkthim. 

Kërkesat e përgjithshme

Për të marrë pjesë në një konkurs të 
hapur për përkthyes, duhet të:

 jeni shtetas i ndonjë Shteti Anëtar të 
Bashkimit Evropian;

 të keni diplomuar në një institucion 
të arsimit të lartë, së paku pas 3 vite 
studimi (në gjuhë, ekonomi, drejtësi, 
shkencë, etj.). 

Kur shtete të reja duhet të anëtarësohen 
në BE, shtetasit e tyre mund të aplikojnë 
që të marrin pjesë në konkurse pë 
rekrutim të përkthyesve në gjuhët e tyre, 
para se të anëtarësohet vendi i caktua. 
Mirëpo ata që kalojnë testet nuk do të 
emërohen në pozita të përhershme deri 
në momentin kur vendi i tyre të jetë bërë 
Shtet Anëtar i BE-së 

Ndonëse rekrutimi përmes konkurseve 
të hapura është në shkallën fillestare të 
karrierës, nuk është e nevojshme përvojë 
profesionale.

Megjithatë, përvoja e punës në një 
ose më shumë sfera të aktiviteteve 
të Bashkimit Evropian (ekonomike, 



19

ligjore, administratë, etj.) mund të jetë e 
dobishme për t’u vendosur në një njësi të 
posaçme të përkthimit.

Kandidatët duhet të kenë njohuri të 
përsosur të gjuhës së synuar dhe të 
demonstrojnë njohuri të plotë të, së paku, 
dy gjuhëve të tjera zyrtare.

Njohja e gjuhëve të tjera është një 
avantazh. Me përjashtim të rrethanave 
të veçanta të definuara mirë, përkthyesit 
përkthejnë ekskluzivisht në gjuhën 
që e konsiderojnë si gjuhë të tyre 
kryesore, kryesisht gjuhën e tyre amtare. 
Mirëpo, për gjuhë të caktuara, aftësia 
për të përkthyer nga gjuha kryesore, 
konsiderohet si një vlerë.

Agjentët e përkohshëm

Ekzistojnë procedura specifike të 
përzgjedhjes për agjentët e përkohshëm. 
Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
publikon thirrje relevante për shprehje të 

interesit.

Kontratat e përkohshme nënshkruhen me 
kandidatët e suksesshëm.

Agjentët e kontraktuar

Procedurat specifike të përzgjedhjes 
ekzistojnë edhe për agjentët e 
kontraktuar.

Edhe në këtë rast, kontratat e 
përkohshme nënshkruhen me kandidatët 
e suksesshëm.
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Stazhet
Drejtoria e Përgjithshme për Përkthim 
ofron stazhe 5 mujore në Bruksel dhe 
në Luksemburg, për të diplomuarit 
e të gjitha nacionaliteteve, qoftë BE 
ose jo, të ciët dëshirojnë të fitojnë 
përvojë në përkthim profesional 
në kuadër të një organizate, pasi 
të kenë kryer studimet e tyre.

Kandidatët e zgjedhur për këto stazhe, 
zakonisht caktohen në njërën nga njësitë 
e përkthimit. Ata bëjnë punën e njëjtë si 
kolegët e tyre të punësuar – përkthejnë 
në gjuhën e tyre kryesore, nga së paku 
dy gjuhë të tjera të BE-së. Puna e tyre 
kontrollohet nga një personel me përvojë. 
Disa stazhierë caktohen për të punuar 
në fushën e terminologjisë ose detyra të 
tjera që kanë të bëjnë me përkthimin.

Përkthyesit stazhierë marrin një grant 
mujor për të mbuluar shpenzimet e 
jetesës.

Periudhat e trajnimit në Komisionin 
Evropian fillojnë nga 1 marsi dhe 1 
tetori. 

Më shumë informata në lidhje me të gjitha këto tema (siç është broshura e mjeteve dhe rrjedhës së 
punës), bashkë me detajet e kontaktit, mund të gjenden në: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_de.htm

Afatet e dorëzimit të aplikacioneve 
janë: 

 1 shtatori për stazh që fillon në 
muajin mars, dhe 

 31 janar për  stazhin që fillon  
në muajin tetor. 



Më tepër informata mbi Bashkimin Evropian mund të gjeni në Internet (http://europa.eu).
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