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4.4.2017 A8-0156/22 

Amendamentul  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marisa 

Matias, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - 

Parlamentul European 

2017/2022(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49.  consideră că interpretarea și 

traducerea sunt esențiale pentru 

funcționarea instituției și recunoaște 

calitatea și valoarea adăugată a serviciilor 

prestate de interpreți; reiterează poziția 

Parlamentului exprimată în rezoluția sa 

din 14 aprilie 2016 menționată mai sus 

potrivit căreia Secretarul General ar 

trebui să facă propuneri suplimentare de 

raționalizare, de exemplu recurgerea 

sporită la traducerea și interpretarea la 

cerere, în special pentru intergrupurile 

din Parlamentul European, analizarea 

posibilelor câștiguri de eficiență realizate 

prin utilizarea celor mai recente 

tehnologii lingvistice ca instrument 

ajutător pentru interpreți, precum și 

evaluarea impactului cadrului revizuit 

pentru interpreții care fac parte din 

personal asupra gestionării mai eficiente 

a resurselor și a creșterii productivității; 

49.  recunoaște calitatea și valoarea 

adăugată a serviciilor prestate de interpreți; 

regretă restricțiile impuse dreptului 

deputaților de a se exprima și a scrie în 

limba maternă, atât în cadrul reuniunilor 

oficiale, cât și la depunerea 

amendamentelor în comisii, precum și a 

rapoartelor și rezoluțiilor votate în comisii 

și în plenul Parlamentului European. 

Or. pt 
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4.4.2017 A8-0156/23 

Amendamentul  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marisa 

Matias, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - 

Parlamentul European 

2017/2022(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. solicită un angajament deplin în 

ceea ce privește respectarea normelor de 

procedură, în special a articolului 158 din 

Regulamentul de procedură al 

Parlamentului European, în care se 

stabilește că „[t]oate documentele 

Parlamentului se redactează în limbile 

oficiale”, „toți deputații au dreptul să se 

exprime în limba oficială pe care o aleg”, 

„[i]ntervențiile într-una dintre limbile 

oficiale se interpretează simultan în 

fiecare dintre celelalte limbi oficiale și în 

orice altă limbă pe care Biroul o 

consideră necesară” și „[î]n cursul 

reuniunilor comisiilor și delegațiilor 

interpretarea se asigură din și în limbile 

oficiale utilizate și solicitate de membrii 

titulari și supleanți ai comisiei sau ai 

delegației în cauză”. 

Or. pt 

 

 


