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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 181 jednacího řádu Parlamentu týkajícího se doslovných záznamů a 
článku 182 týkajícího se audiovizuálního záznamu ze zasedání
(2012/2080(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 13. ledna 2012,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2011 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rozpočtový rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly a návrzích na 
změnu č. 1/2012 a 2/2012 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový 
rok 20121,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7–0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že úspory rozpočtových prostředků na překladech a tlumočení nesmějí 
ohrožovat zásadu mnohojazyčnosti, umožňují je však inovativní řešení a nové metody 
práce2,

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem následujícího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 181 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doslovný záznam každého denního 
zasedání se vyhotovuje ve všech úředních 
jazycích.

1. Doslovný záznam každého denního 
zasedání se vyhotovuje jako 
mnohojazyčný dokument, v němž jsou 
veškeré projevy uvedeny ve svém 
původním jazykovém znění.

Or. en

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0461.
2 Viz výše uvedené usnesení ze dne 26. října 2011, bod 77.
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Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 181 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Řečníci vrátí opravy přepsaného textu
svých projevů sekretariátu nejpozději do 
jednoho týdne.

2. Řečníci provedou opravy v přepisu 
znění svých projevů nejpozději do pěti 
pracovních dnů od jejich obdržení. V této 
lhůtě jsou opravy zaslány sekretariátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 181 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Doslovný záznam se zveřejňuje jako 
příloha Úředního věstníku Evropské unie.

3. Mnohojazyčný doslovný záznam se 
zveřejňuje jako příloha Úředního věstníku 
Evropské unie a je uložen do archivu 
Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 181 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Poslanci mohou požádat o překlad 
vybraných pasáží doslovného záznamu v 
nejkratším možném termínu.

4. Překlad vybrané pasáže doslovného 
záznamu do jakéhokoli úředního jazyka se 
pořizuje na žádost poslance. V případě 
nutnosti je překlad zajištěn v nejkratším 
možném termínu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 182 – odst. -1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Jednání Parlamentu se vysílá v reálném 
čase s mnohojazyčnou zvukovou stopou ze 
všech aktivních tlumočnických kabin.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 182 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Ihned po každém denním zasedání je 
pořízen a zpřístupněn na internetu
audiovizuální záznam z tohoto zasedání, 
včetně zvukového záznamu ze všech 
tlumočnických kabin.

Ihned po každém denním zasedání je 
pořízen indexovaný audiovizuální záznam 
z tohoto zasedání, včetně zvukového 
záznamu ze všech aktivních 
tlumočnických kabin, a je zpřístupněn na 
internetových stránkách Parlamentu 
během stávajícího a následujícího 
volebního období a poté je uložen do 
archivu Parlamentu. Tento audiovizuální 
záznam je odkazem propojen s doslovnými 
záznamy, jakmile jsou k dispozici.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dopisem ze dne 13. ledna 2012 informoval předseda Parlamentu Výbor pro ústavní záležitosti 
o rozhodnutí předsednictva omezit překlad doslovných záznamů (článek 181), k čemuž se 
Parlament zavázal při přípravě rozpočtu na rok 2012. Doslovný záznam bude nadále mít 
podobu mnohojazyčného dokumentu obsahujícího přepis projevů v jejich původním 
jazykovém znění a jejich překlad pouze do angličtiny. Jednotliví poslanci budou i nadále moci 
požádat o překlad částí záznamu, které je zajímají, do různých jazyků. 

Výbor pro ústavní záležitosti byl požádán, aby se touto záležitostí zabýval a vypracoval 
zprávu o případné změně článku 181. 

1. Historické souvislosti

Změny článku týkajícího se překladu doslovného záznamu (tzv. compte rendu in extenso –
CRE) přijal Výbor pro ústavní záležitosti již v roce 20071 ve zprávě Richarda Corbetta. 

Po rozšíření v roce 2004 dostal Parlamentu výjimku, aby vzhledem k nedostatečné kapacitě 
pro překlad do nových jazyků mohl i nadále překládat CRE pouze do 11 „starých“ jazyků. 
Platnost této výjimky skončila v září 2007 a poté bylo nutno uvést jazykový režim do souladu 
s článkem 146, který stanoví, že „všechny dokumenty Parlamentu se vyhotovují ve všech 
úředních jazycích“.

V Corbettově zprávě se navrhovalo zveřejňovat CRE pouze v původním jazyce, přičemž 
zároveň bude na internetu zpřístupněn audiovizuální záznam jednání s tlumočením do všech 
úředních jazycích. Tento návrh přejímal rozhodnutí, které přijalo předsednictvo v lednu 2006.

V usnesení ze dne 24. října 20072, však plénum drtivou většinou (568 hlasujících pro, 94 
proti, 17 se zdrželo) rozhodlo, že bude zachována povinnost předkládat CRE do všech 
úředních jazyků. Plénum schválilo okamžité zpřístupňování audiovizuálního záznamu jednání 
s tlumočením do všech úředních jazyků (nynější článek 182 jednacího řádu).

2. Směr zvolený předsednictvem v roce 2011

V atmosféře současné hospodářské a finanční krize se chtěl Parlament připojit k úsilí 
členských států a zavázal se k tomu, že v rámci rozpočtu na rok 2012 provede soubor 
úsporných opatření, při nichž sníží náklady na svou činnost.

Předsednictvo a Rozpočtový výbor dosáhly dohody na dohodovací schůzce dne 22. září 2011. 
Schválený soubor opatření obsahoval na jedné straně snížení administrativních nákladů (s 
celkovou plánovanou úsporou přes 6 milionů EUR) a na straně druhé organizační opatření, 
                                               
1 Zpráva přijatá dne 5. října 2007,  A6-0354/2007.
2 Dokument P6_TA(2007)0460



PR\899953CS.doc 7/8 PE487.903v01-00

CS

která měla přinést strukturální úspory v oblasti tlumočení (ve výši 10 milionů EUR) a 
překladu (ve výši 11 milionů EUR, z toho 8,6 milionu u CRE). Součástí této celkové dohody 
bylo rozhodnutí omezit překlad CRE.

Předsednictvo tuto dohodu podpořilo dne 26. září 2011 a konkrétně rozhodlo, že „ ... by bylo 
možno přestat automaticky překládat doslovný záznam do všech jazyků ... a byl by nadále k 
dispozici jen v jediném jazyce ...“.

Ve svém usnesení ze dne 26. října 20111 Parlament rozhodnutí předsednictva potvrdil a zaujal 
následující postoj: „myslí si, že úspory na překladech a tlumočení neohrožují zásadu 
mnohojazyčnosti, protože je umožňují inovativní řešení, reorganizace struktur a nové metody 
práce; ... domnívá se, že dohoda přijatá v rámci dohodovacího jednání dne 22. září 2011 
v souvislosti s odhadem příjmů a výdajů (usnesení ze dne 6. dubna 2011 schválené v plénu, 
kdy pro hlasovalo 479 poslanců) by neměla být zpochybňována a žádný z prvků této dohody 
by neměl být znovu otevírán, pokud od té doby nenastaly žádné nové okolnosti ...“

3. Současná situace 

Podle stávajícího znění článku 181 musí být zajištěn překlad doslovného záznamu do všech 
úředních jazyků. Pořízení tohoto překladu trvá obvykle 4 měsíce. Zároveň a v souladu s 
článkem 182 je ihned po zasedání veřejnosti zpřístupněn na internetu audiovizuální záznam z 
tohoto jednání s tlumočením do všech úředních jazyků. Navíc je jednání živě přenášeno přes 
internet (tzv. stream) v reálném čase. Poslanci mohou také požádat o překlad vybraných 
pasáží doslovného záznamu v nejkratším možném termínu.

Po přijetí souboru úsporných opatření v rámci rozpočtu na rok 2012 Parlament skutečně 
naplnil své rozpočtové závazky a od července 2011 začal překládat CRE pouze do angličtiny.

Takové počínání je v rozporu s platným zněním článku 181 a článku 146 a mohlo by 
zpochybnit zásadu mnohojazyčnosti. 

4. Postoj zpravodaje

Čl. 181 odst. 1

V současném ekonomickém klimatu a se zřetelem k závazkům, které na sebe Parlament vzal v 
rozpočtovém procesu pro rok 2012, se jeví jako vhodné omezit současný duální systém 
(překlad a tlumočení), který je jak nákladný, tak do značné míry nadbytečný. Se současnými 
technologiemi lze dát všem občanům k dispozici audiovizuální záznam jednání s tlumočením 
do všech úředních jazyků nejen ihned po zasedání, ale i v reálném čase.

Zpravodaj se domnívá, že pořizování překladu doslovného záznamu pouze do jediného jazyka 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0461, body 77 a 78.
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by vytvářelo mezi úředními jazyky Evropské unie určitou hierarchii, a tím by byla 
zpochybněna zásada mnohojazyčnosti. Navrhuje se proto vyhotovovat doslovný záznam 
pouze jako mnohojazyčný dokument, v němž jsou veškeré příspěvky uvedeny pouze 
v původním jazykovém znění, aniž by byl automaticky pořizován jakýkoli překlad. 
Vyhotovování doslovného záznamu pouze v jeho původním jazykovém znění přinese více 
rozpočtových prostředků a větší úspory zdrojů a současně bude dodržena zásada 
mnohojazyčnosti. 

Čl. 181 odst. 4

Poslanci budou i nadále mít možnost požádat o překlad vybrané pasáže CRE, která je zajímá, 
do jakéhokoli jazyka. Navrhuje se změnit čl. 181 odst. 4, aby se odlišily žádosti o pořízení 
překladu ve standardní lhůtě (30 pracovních dnů) a v nejkratším možném termínu 
(10 pracovních dnů). Žádosti o pořízení překladu v nejkratším možném termínu by měly být 
podávány pouze v případě nutnosti. 

I když už nebude pořizován úřední překlad CRE, není nejspíše třeba očekávat výrazný nárůst 
žádostí o překlad vybraných pasáží CRE. Podle statistických údajů zatím od července 2011, 
kdy Parlament začal překládat CRE pouze do angličtiny, nenastal případ, že by některý 
poslanec požádal o překlad vybraných pasáží CRE. 

Článek 182

Podle mínění zpravodaje je v důsledku změny provedené v článku 181 nutné změnit i článek 
182. Navrhuje se doplnit nový odstavec, který výslovně zdůrazňuje skutečnost, že Parlament 
využívá moderních technologií, díky nimž konkrétně dává všem občanům příležitost sledovat 
plenární zasedání s tlumočením do všech úředních jazyků v reálném čase a po jeho skončení 
možnost přehrát si požadovaný videozáznam. Tato novinka byla zavedena v dubnu 2006. 

Parlament také vyvinul svou vlastní technologii, která umožňuje propojit CRE s 
mnohojazyčným internetovým přenosem a vyhledat si všechna vystoupení, který v plénu
pronesl určitý poslanec (indexované záznamy). Tato nová technologie byla zavedena v září 
2008 a umožňuje fakticky, že je CRE přístupný veřejnosti ve všech jazycích. CRE s 
propojením s mnohojazyčným internetovým přenosem je již přístupný veřejnosti po dvě 
volební období. 

Navrhuje se, aby po uplynutí 10letého období byly audiovizuální záznamy s tlumočením 
propojené s CRE uloženy do archivu Parlamentu.


