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Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49.  jest zdania, że usługi tłumaczenia 

ustnego i pisemnego mają zasadnicze 

znaczenie dla funkcjonowania 

Parlamentu, i uznaje jakość oraz wartość 

dodaną usług świadczonych przez 

tłumaczy ustnych; ponownie podkreśla 

stanowisko Parlamentu wyrażone w wyżej 

wymienionej rezolucji z dnia 14 kwietnia 

2016 r., a mianowicie że sekretarz 

generalny powinien dokonywać dalszych 

propozycji racjonalizatorskich, takich jak 

rozszerzenie wykorzystania usług 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na 

żądanie, w szczególności dla intergrup 

Parlamentu, zbadanie potencjalnego 

zwiększenia wydajności dzięki 

wykorzystaniu najnowszych technologii 

językowych ułatwiających pracę tłumaczy 

ustnych oraz dokonanie oceny wpływu 

zmienionych ram dla tłumaczy ustnych na 

poprawę efektywnego gospodarowania 

zasobami i produktywności; 

49.  uznaje jakość oraz wartość dodaną 

usług świadczonych przez tłumaczy 

ustnych; ubolewa nad ograniczeniami 

nakładanymi wciąż na prawo posłów do 

posługiwania się w mowie i w piśmie 

swoim językiem ojczystym, czy to na 

oficjalnych posiedzeniach, czy to przy 

składaniu poprawek w komisji oraz 

sprawozdań i rezolucji w komisji i na sesji 

plenarnej; 

Or. pt 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. wzywa do bezwarunkowego 

zobowiązania się do przestrzegania 

postanowień Regulaminu, mianowicie 

postanowień art. 158 Regulaminu, który 

stanowi, że „[w]szystkie dokumenty 

Parlamentu są sporządzane w językach 

urzędowych”, że „[w]szyscy posłowie mają 

prawo do wypowiadania się w 

Parlamencie w wybranym języku 

urzędowym”, że „[w]ystąpienia w jednym 

z języków urzędowych są tłumaczone 

symultanicznie na wszystkie inne języki 

urzędowe oraz na każdy inny język, który 

Prezydium uzna za niezbędny” i że 

„[p]odczas posiedzeń komisji i delegacji 

zapewniane jest tłumaczenie na języki 

urzędowe używane i wnioskowane przez 

członków komisji lub delegacji i ich 

zastępców”; 

Or. pt 

 

 


