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4.4.2017 A8-0156/22 

Predlog spremembe  22 

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

Marisa Matias, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49.  meni, da sta tolmačenje in 

prevajanje bistvena za delovanje 

Parlamenta, ter priznava kakovost in 

dodano vrednost storitev, ki jih 

zagotavljajo tolmači; ponavlja stališče, ki 

ga je Parlament izrazil v resoluciji z dne 

14. aprila 2016, namreč da bi moral 

generalni sekretar pripraviti dodatne 

predloge za racionalizacijo, na primer da 

se pogosteje uporablja prevajanje in 

tolmačenje na zahtevo, zlasti za 

medskupine Evropskega parlamenta, pa 

tudi preuči možnosti za večjo učinkovitost 

tolmačenja z uporabo najnovejših 

jezikovnih tehnologij in oceni, kako 

revidirani okvir za redno zaposlene 

tolmače vpliva na izboljšanje učinkovite 

rabe virov in produktivnosti; 

49.  priznava kakovost in dodano 

vrednost storitev, ki jih zagotavljajo 

tolmači; obžaluje omejitve pravic 

poslancev do govorjenja in pisanja v 

maternem jeziku, tako na uradnih sejah 

kot pri vlaganju predlogov sprememb v 

odborih, pa tudi poročil in resolucij v 

odborih in na plenarnih zasedanjih; 

Or. pt 
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4.4.2017 A8-0156/23 

Predlog spremembe  23 

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

Marisa Matias, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49a. poziva k brezpogojni zavezi, da se 

bodo spoštovala postopkovna pravila, 

zlasti člen 158 poslovnika Parlamenta, ki 

določa, da se vsi dokumenti Parlamenta 

pripravijo v uradnih jezikih, da imajo vsi 

poslanci pravico v Parlamentu govoriti v 

uradnem jeziku po svoji izbiri, da se 

govori v enem izmed uradnih jezikov 

simultano prevajajo v ostale uradne jezike 

in v vsak drug jezik, za katerega 

predsedstvo meni, da je to potrebno, in da 

se na sejah odborov ali delegacij zagotovi 

tolmačenje iz in v uradne jezike, ki jih 

uporabljajo in zahtevajo člani zadevnega 

odbora ali zadevne delegacije in njihovi 

namestniki; 

Or. pt 

 

 


