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TAALBELEID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SESAR 3 
 

Dit beleidsdocument is bedoeld om het publiek relevante informatie te verstrekken over het 
taalgebruik bij de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 31. 
 
Dit beleidsdocument is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de Europese Unie2. 
 
Ons beleid houdt een redelijk evenwicht tussen het respect voor de sprekers van de vele 
EU-talen volgens de toepasselijke wetgeving, de verplichtingen die de instellingen en 
organen moeten vervullen, en praktische overwegingen, zoals vertaalkosten. 
 
Alle inhoud en documenten die de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 in het kader 
van haar activiteiten voortbrengt, worden in het Engels opgesteld. Dat is namelijk de 
wereldwijd erkende werk- en voertaal binnen de internationale luchtvaart en op het gebied 
van onderzoek naar luchtverkeersbeheer.  
 
Daarom zijn de documenten en andere mededelingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar 3 – zoals de documenten en inhoud die zij publiceert op haar website of 
op sociale media (YouTube, LinkedIn en Twitter) en berichtgeving tijdens evenementen – 
beschikbaar in het Engels.  
 
Op verzoek kan de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 inhoud en documenten 
verstrekken die zijn vertaald naar een van de 24 officiële talen. Vertaalprocedures kosten 
echter tijd; hierdoor kan het wat langer duren dan verwacht voordat u een reactie krijgt op 
een dergelijk verzoek.  

 

                                                           
1 Overeenkomstig de Verdragen betreffende de Europese Unie en de werking van die Unie, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in 
de Europese Economische Gemeenschap2 moeten de Europese instellingen, organen en instanties:  

- met de EU-burgers communiceren in hun eigen taal; 
- de rijke taalkundige verscheidenheid in Europa beschermen, en  
- taalverwerving in Europa bevorderen. 

2 Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, 
Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. 


