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Forslag til beslutning 

Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49.  mener, at tolkning og oversættelse 

er af væsentlig betydning for 

Parlamentets funktion og anerkender 

kvaliteten og merværdien af de 

tjenesteydelser, som tolkene leverer;  

gentager Parlamentets holdning i 

ovennævnte beslutning af 14. april 2016, 

at generalsekretæren bør fremsætte 

yderligere rationaliseringsforslag, såsom 

udbredelse af brugen af oversættelse og 

tolkning efter anmodning, navnlig for de 

tværpolitiske grupper i Europa-

Parlamentet, samt undersøge de mulige 

effektivitetsgevinster ved brug af de nyeste 

sprogteknologier som et hjælpeværktøj til 

tolkene og vurdere virkningerne af den 

ændrede ramme for fastansatte tolke for 

at forbedre ressourceeffektiviteten og 

produktiviteten; 

49.  anerkender kvaliteten og 

merværdien af de tjenesteydelser, som 

tolkene leverer; beklager de 

begrænsninger, der er blevet lagt på 

medlemmernes ret til at tale og skrive på 

deres modersmål, både på officielle 

møder, og når de fremsætter 

ændringsforslag i udvalgene samt i 

betænkninger og beslutninger, som der 

stemmes om i udvalgene og på Europa-

Parlamentets plenarmøder; 

Or. pt 
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Punkt 49 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 49a. anmoder om et fuldstændigt 

tilsagn om overholdelse af 

procedurereglerne, navnlig artikel 158 i 

forretningsorden, hvoraf det fremgår, at 

"alle Parlamentets dokumenter skal være 

affattet på de officielle sprog",  at "alle 

medlemmer har ret til at tale i 

Parlamentet på det officielle sprog, de 

ønsker, og at indlæg  

på et af de officielle sprog simultantolkes 

til alle de andre officielle sprog og til 

ethvert andet  

sprog, som Præsidiet finder nødvendigt" 

samt at "på udvalgs- og delegationsmøder 

er der tolkning fra og til de officielle 

sprog, som  

medlemmerne af og stedfortræderne i det 

pågældende udvalg eller den pågældende 

delegation  
anvender og anmoder om"; 

Or. pt 

 

 


