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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af forretningsordenens artikel 181 om fuldstændigt forhandlingsreferat og 
artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne
(2012/2080(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 13. januar 2012,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om forslag til Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2012 som ændret af Rådet – alle sektioner –  og om 
ændringsskrivelse nr. 1/2012 og  2/2012  til forslag til Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2012),

A. der henviser til, at besparelserne fra budgettet på området for oversættelse og tolkning 
ikke bringer princippet om flersprogethed i fare, men er mulige gennem innovation, 
omstrukturering og nye arbejdsmetoder2,

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. For hvert møde udarbejdes et 
fuldstændigt forhandlingsreferat på 
samtlige officielle sprog.

1. For hvert møde udarbejdes et 
fuldstændigt forhandlingsreferat som et 
flersproget dokument, hvor samtlige taler 
gengives på originalsproget. 

Or. en
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0461.
2 Beslutning af 26. oktober 2011, nævnt ovenfor, punkt 77.
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Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Talerne skal inden for en uge indlevere
rettelser til udskriften af deres taler til 
sekretariatet.

2. Talerne kan inden for fem hverdage 
efter modtagelsen af udskriften af deres 
taler foretage rettelser heraf . Rettelser 
skal inden for denne frist sendes til 
sekretariatet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Det fuldstændige forhandlingsreferat 
offentliggøres som tillæg til Den 
Europæiske Unions Tidende.

3. Det flersprogede fuldstændige 
forhandlingsreferat offentliggøres som 
tillæg til Den Europæiske Unions Tidende 
og opbevares i Parlamentets arkiv.

Or. en

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Medlemmerne kan med kort frist 
anmode om oversættelse af uddrag af det 
fuldstændige forhandlingsreferat.

4. På anmodning fra et medlem 
udarbejdes en oversættelse til et hvilket 
som helst af de officielle sprog af uddrag 
af det fuldstændige forhandlingsreferat. 
Om nødvendigt skal oversættelsen leveres
med kort frist. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 – stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Forhandlingerne i Parlamentet 
transmitteres i realtid på Parlamentets 
websted med det flersprogede lydspor fra 
samtlige aktive tolkekabiner.

Or. en

Ændringsforslag 6

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Umiddelbart efter mødet produceres en 
audiovisuel optagelse af forhandlingerne, 
herunder lydoptagelser fra samtlige 
tolkekabiner, som gøres tilgængelig via 
internettet.

Umiddelbart efter mødet produceres en 
indekseret audiovisuel optagelse af 
forhandlingerne, herunder lydoptagelser fra 
samtlige aktive tolkekabiner, som gøres 
tilgængelig via Parlamentets websted 
under indeværende og efterfølgende 
valgperiode, hvorefter den opbevares i 
Parlamentets arkiv. Denne audiovisuelle 
optagelse skal forbindes til det 
fuldstændige forhandlingsreferat, så snart 
det foreligger. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ved skrivelse af 13. januar 2012 underrettede formanden Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender om en afgørelse truffet af Præsidiet om at begrænse oversættelsen af de 
fuldstændige forhandlingsreferater (artikel 181) som en del af Parlamentets forpligtelser i 
budgettet 2012. Det fuldstændige forhandlingsreferat ville fortsætte med at eksistere som et 
flersproget dokument, hvor talerne ville blive gengivet i deres originale sprog og kun blive 
oversat til engelsk. De enkelte medlemmer ville stadig have mulighed for at anmode om 
oversættelse til forskellige sprog af dele, de var interesserede i. 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender blev anmodet om at undersøge spørgsmålet og 
udarbejde en betænkning om en mulig ændring af artikel 181. 

1. Historisk baggrund

Ændringsforslag til bestemmelsen om oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat 
(compte rendu in extensor - CRE) blev allerede vedtaget af Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender i 20071 i Richard Corbett-betænkningen. 

Efter udvidelsen i 2004 blev Europa-Parlamentet indrømmet en undtagelse til at fortsætte med 
at oversætte CRE til de 11 "gamle" sprog på grund af en utilstrækkelig oversættelseskapacitet 
til de nye sprog. Denne undtagelse udløb i september 2007, og det var derefter nødvendigt at 
bringe sprogordningen i overensstemmelse med artikel 146, hvorefter "alle Parlamentets 
dokumenter skal være affattet på de officielle sprog".

Corbett-betænkningen foreslog, at CRE kun blev offentliggjort på originalsproget, samtidig 
med at en audiovisuel optagelse af forhandlingerne blev stillet til rådighed via internettet med 
tolkning til alle officielle sprog. Dette forslag afspejlede Præsidiets afgørelse fra januar 2006.

I sin beslutning af 24. oktober 2007 besluttede plenarforsamlingen imidlertid med et 
overvældende flertal (568 stemmer for, 94 imod, 17 hverken for eller imod) at opretholde 
forpligtelsen til at oversætte CRE til alle officielle sprog. Plenarforsamlingen vedtog at gøre 
en audiovisuel optagelse af forhandlingerne, herunder lydoptagelser fra samtlige tolkekabiner, 
tilgængelig via internettet (nuværende artikel 182 i forretningsordenen).

2. Vejen valgt af Præsidiet i 2011

På baggrund af den aktuelle økonomiske og finansielle krise ønskede Parlamentet at bidrage 
til de bestræbelser, der blev gjort af medlemsstaterne, og forpligtede sig til en pakke af 
omkostningsbesparende foranstaltninger for 2012-budgettet.
Præsidiet og Budgetudvalget nåede til enighed under samrådsmødet den 22. september 2011. 
Pakken indeholdt dels en formindskelse af Parlamentets administrative udgifter (for at opnå 
en samlet besparelse på over 6 mio.EUR) dels organisatoriske foranstaltninger, der gav 

                                               
1 Betænkning vedtaget den 5. oktober 2007, A6-0354/2007.
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strukturelle besparelser på området tolkning (10 mio. EUR) og oversættelse  (11 mio. EUR, 
heraf 8.6 mio. for CRE). Beslutningen om at begrænse oversættelse af CRE var en del af 
denne samlede aftale.

Præsidiet godkendte aftalen den 26. september 2011 og besluttede bl.a., at "... den 
automatiske oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater til alle sprog kunne ophøre 
.... og udelukkende være tilgængelig på et sprog …"

I sin beslutning af 26. oktober 2011 bekræftede Parlamentet Præsidiets afgørelse og vedtog 
følgende standpunkt:  "mener, at besparelser på tolkning og oversættelse ikke bringer 
princippet om flersprogethed i fare, men er mulige gennem innovation, omstrukturering og 
nye arbejdsmetoder; …mener ikke, der bør sættes spørgsmålstegn ved den aftale, der blev 
indgået ved samrådet den 22. september 2011 og i forbindelse med overslagene (beslutning af 
6. april 2011 vedtaget på plenarmødet med 479 stemmer for), og at ingen af aftalens 
elementer bør genåbnes, hvis nye forhold ikke gør sig gældende …"

3. Den aktuelle situation 

I henhold til den nuværende artikel 181 skal det fuldstændige forhandlingsreferat oversættes
til samtlige officielle sprog. Denne oversættelse tager normalt fire måneder. Samtidig og i 
overensstemmelse med artikel 182 skal en audiovisuel optagelse af forhandlingerne med 
tolkning til alle officielle sprog umiddelbart efter mødet stilles til rådighed for offentligheden 
på internettet. Endvidere streames alle forhandlingerne i realtid. Medlemmerne kan endvidere 
med kort frist anmode om oversættelse af uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat.

Efter vedtagelsen af sparepakken for budget 2012 gennemførte Parlamentet sine 
budgetforpligtelser og begyndte fra juli 2011 udelukkende at oversætte CRE til engelsk.

Denne situation er i strid med den nuværende artikel 181 og artikel 146 og kan drage 
princippet om flersprogethed i tvivl. 

4. Ordførerens holdning

Artikel 181 – stk. 1

Inden for rammerne af det nuværende økonomiske klima og under henvisning til Parlamentets 
forpligtelser i budgetproceduren for 2012 forekommer det hensigtsmæssigt at begrænse det 
nuværende dobbelte system (oversættelse og tolkning), hvilket er både dyrt og temmelig 
overflødigt. Den aktuelle teknologi giver alle borgere en audiovisuel optagelse af 
forhandlingerne med tolkning til alle officielle sprog, ikke alene umiddelbart efter mødet men 
også i realtid.

Efter ordførerens opfattelse vil en oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat til ét 
sprog skabe et hierarki blandt de officielle sprog i Den Europæiske Union og dermed drage 
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princippet om flersprogethed i tvivl. Derfor foreslås det, at CRE udelukkende udarbejdes som 
et flersproget dokument, hvor alle bidrag kun gengives på deres originalsprog uden nogen 
automatisk oversættelse.  Det forhold, at forhandlingsreferaterne udelukkende udarbejdes på 
deres originalsprog, vil føre til større budget- og ressourcebesparelser og samtidig sikre 
overholdelse af princippet om flersprogethed. 

Artikel 181 – stk. 4

Medlemmerne vil stadig have mulighed for at anmode om en oversættelse til et andet sprog af 
et uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat, som de er interesseret i. Det foreslås at 
ændre artikel 181, stk. 4, for at sondre mellem anmodninger inden for den almindelige 
tidsramme (30 hverdage) og med kort frist (10 arbejdsdage). Anmodninger om oversættelse 
med kort frist bør kun foretages, hvis det er nødvendigt. 

Selvom der ikke længere foretages en officiel oversættelse af CRE, bør der ikke forventes en 
væsentlig forøgelse af anmodninger om oversættelse af uddrag fra CRE. Statistikkerne viser, 
at siden juli 2011, hvor Parlamentet begyndte udelukkende at oversætte CRE til engelsk, har 
ingen medlemmer endnu anmodet om oversættelse af uddrag fra CRE. 

Artikel 182

Ordføreren finder det nødvendigt at ændre artikel 182 som følge af ændringen af artikel 181. 
Det foreslås at tilføje et nyt stykke, der yderligere understreger Parlamentets anvendelse af 
moderne teknologi, der bl.a. giver alle borgere mulighed for at følge plenarforhandlingerne 
med tolkning til alle officielle sprog i realtid og efterfølgende via video on demand. Denne 
nyskabelse blev indført i april 2006. 

Parlamentet har også udviklet en in house teknologi, der gør det muligt forbinde CRE til 
flersproget webstreaming og giver mulighed for at finde alle indlæggene under plenarmøderne 
sorteret efter taler (indekserede optagelser). Denne nye teknologi blev indført i September 
2008 og giver i praksis offentlig adgang til CRE på alle sprog. CRE med et link til flersproget 
webstreaming er allerede nu tilgængeligt for offentligheden i to valgperioder. 

Efter denne tiårsperiode foreslås det, at de audiovisuelle optagelser med et link til tolkninger 
af CRE opbevares i Parlamentets arkiv.


