
Mana Eiropa, mana valoda

Eiropas Komisija
CNECT ĢENERĀLDIREKTORĀTS
Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģijas
Piekļūstamība, daudzvalodība un drošāks internets

Ainārs Freimanis

CEF eTranslation 
platforma



CEF eTranslation

• CEF digitālo pakalpojumu infrastruktūra

• Eiropas sabiedriskie digitālie pakalpojumi

• Dalībvalstu iestādes

DGT eTranslation

• ES iestāžu tulkotāji un darbinieki

• ES dienestu digitālie pakalpojumi





 Komisija
 Parlaments
 Padome
 Tiesa
 Revīzijas palāta

 Ekonomikas un sociālo lieto komiteja
 Reģionu komiteja
 Eiropas Centrālā banka
 Eiropas Investīciju banka
uc.



Atrisināt valodas

problēmas!

Solve your

language problems!

Lösen Sie Ihre

Sprachprobleme!

Résoudre vos problèmes 

de langue!



For more information: help@cefat-tools-services.eu







9 lietotāji

1572 lietotāji 
dalībvalstīs



eTranslation vietnes pakalpojums

• Dokumenti un fragmenti

• Tulko vairākus dokumentus vienlaicīgi

• Tulko uz vairākām valodām vienlaicīgi

• Neirālā MT

• Jomām pielāgota sistēma

• Kontakti: help@cefat-tools-services.eu



eTranslation dalībvalstīs

Sniedz datus un būvē sistēmas

• Finanšu ministrija (Francija)

• Federālā banka (Bundesbank, Vācija)

• Valodu dienests (Bundessprachenamt, Vācija)

• Premjerministra birojs (Somija)



eTranslation pāri robežām

• Danube River Metadata

• eIeprikumi (Slovākija)

• Savienības Augstāko tiesu iestāžu tīkls

• Dzelzceļa regulators



Citas pieejas

ES Padomes prezidentūras tulkotājs (Tilde)

• Izmanto CEF eTranslation kā moduli + Tilde MT

• https://presidencymt.eu/#/about

EESSI – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu drošības informācijas 

apmaiņa

• Valsts nodaļas reģistrējas tieši pie eTranslation

• Piekļūst caur EESSI proxy

https://presidencymt.eu/#/about


41 million 
pages in 

2018

18 million 
pages in 
Q1 2019

12%

88%

Vietne Machine-to-machine• 41 miljons lapu iztulkots 2018. gadā (Komisijas Tulkošanas 
ĢD profesionāli tulkotāji gadā iztulko vidēji 2 miljonus lapu)



http://www.webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
mailto:help@cefat-tools-services.eu
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
http://www.webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
mailto:help@cefat-tools-services.eu
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation


mailto:help@cefat-tools-services.eu
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation
mailto:help@cefat-tools-services.eu
ec.europa.eu/cefdigital/eTranslation


Kvalitatīvs
mašīntulkojums:
Sakņojas gadu
desmitiem ilgā ES
tulkotāju darbā. Izcils ar
ES politiku saistītu un
juridisku dokumentu
tulkojums.
1 miljards teikumu!

Konfidenciāli un
droši:
Tulkojuma intelektuālā
īpašuma tiesības pieder
tulkošanai nosūtītā
oriģinālteksta
īpašniekam

Pakalpojuma
kvalitāte:
Ātri iegūstams
tulkojums vairākās
valodās vienlaikus

Formāti:
Savietojams ar virkni
formātu (docx, xlsx, 
pdf, etc.).

Finansējums
Pārrobežu projektu
ieviešanai pieejams
finansiāls EISI 
atbalsts.





CEF eTranslation in TED
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CEF eTranslation in TED

20



CEF eTranslation in TED
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CEF eTranslation in N-Lex
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CEF eTranslation in N-Lex

24



CEF eTranslation in N-Lex
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lesser devil ray

mazais velns Rejs

mazāks velna stars

mazā velna raja

Publiski pieejama komerciāla mašīntulkošana



help@cefat-tools-services.eu

Paldies!


