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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 181 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων και του άρθρου 182 
σχετικά με την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων
(2012/2080(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 13 Ιανουαρίου 2012 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη το από 26 Οκτωβρίου 2011 ψήφισμά του σχετικά με το σχέδιο γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 όπως 
τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα – και τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 
1/2012 και 2/2012 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το οικονομικό έτος 20121,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (Α7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξοικονομήσεις πόρων από τον προϋπολογισμό στον τομέα της 
μετάφρασης και της διερμηνείας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την αρχή της 
πολυγλωσσίας, εξοικονομήσεις ωστόσο που καθίστανται εφικτές με τη βοήθεια της 
καινοτομίας και των νέων μεθόδων εργασίας,2

1. Αποφασίζει να τροποποιήσει τον Κανονισμό του με τον τρόπο που εμφαίνεται παρακάτω·

2. Επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 181 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Πλήρη πρακτικά των συζητήσεων κάθε 
συνεδρίασης συντάσσονται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες.

1. Πλήρη πρακτικά των συζητήσεων κάθε 
συνεδρίασης συντάσσονται με τη μορφή 
ενός πολύγλωσσου εγγράφου στο οποίο 
όλες οι αγορεύσεις καταγράφονται στη 
γλώσσα των αγορητών.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0461.
2 Βλ. ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2011 όπως αναφέρεται ανωτέρω, παράγραφος 77.
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Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 181 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι ομιλητές επιστρέφουν  τις
διορθώσεις επί των κειμένων των 
αγορεύσεών τους στη Γραμματεία εντός 
μίας εβδομάδας.

2. Οι ομιλητές δύνανται να προβούν σε 
διορθώσεις επί των κειμένων των 
αγορεύσεών τους εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή τους. Οι 
διορθώσεις αποστέλλονται στη 
Γραμματεία εντός αυτής της προθεσμίας.

Or. en

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 181 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Τα Πλήρη πρακτικά δημοσιεύονται ως 
παράρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Τα πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά 
δημοσιεύονται ως παράρτημα στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διατηρούνται στα αρχεία του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 181 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν 
μετάφραση αποσπασμάτων των 
πρακτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4. Η μετάφραση αποσπάσματος των 
πρακτικών σε κάποια από τις επίσημες 
γλώσσες πραγματοποιείται κατόπιν 
αιτήματος του μέλους. Εφόσον 
καθίσταται αναγκαίο, η μετάφραση 
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παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 182 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου 
μεταδίδονται σε απευθείας σύνδεση στην 
ιστοσελίδα του συνοδευόμενες από τις 
πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους 
τους ενεργούς θαλάμους διερμηνείας.

Or. en

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 182 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, παράγεται 
και διατίθεται στο διαδίκτυο η 
οπτικοακουστική εγγραφή των 
συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ηχογραφήσεων από όλους τους θαλάμους 
διερμηνείας.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, μία 
ευρετηριασμένη οπτικοακουστική 
εγγραφή των πρακτικών των συζητήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων 
από όλους τους ενεργούς θαλάμους 
διερμηνείας παράγεται και διατίθεται στην 
ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας και προσεχούς 
κοινοβουλευτικής περιόδου, μετά το 
πέρας της οποίας διατηρείται στα αρχεία 
του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω 
οπτικοακουστική εγγραφή συνδέεται με 
τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων 
αμέσως μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με επιστολή της 13ης Ιανουαρίου 2012, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο να περιορίσει 
τη μετάφραση των πλήρων πρακτικών των συνεδριάσεων (άρθρο 181) ως μέρος των 
δεσμεύσεων που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για 
το 2012. Τα πλήρη πρακτικά θα εξακολουθούν να υφίστανται ως πολύγλωσσο έγγραφο, στο 
οποίο οι ομιλίες θα καταγράφονται στη γλώσσα του ομιλητή και θα μεταφράζονται μόνο στα 
αγγλικά. Μεμονωμένα μέλη θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να ζητούν τη μετάφραση των 
αποσπασμάτων εκείνων που παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέρον σε διαφορετική γλώσσα. 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κλήθηκε να εξετάσει το ζήτημα και να συντάξει 
έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 181. 

1. Ιστορικό

Οι τροποποιήσεις του άρθρου που αφορά τη μετάφραση των πλήρων πρακτικών των 
συνεδριάσεων (compte rendu in extenso - CRE) έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων στην έκθεση του Richard Corbett, το 20071. 

Κατόπιν της διεύρυνσης του 2004, το Κοινοβούλιο δέχθηκε παρέκκλιση προκειμένου να 
συνεχίσει να μεταφράζει τα CRE στις 11 «παλαιές» γλώσσες, εξαιτίας της ανεπαρκούς 
ικανότητας για μετάφραση στις νέες γλώσσες. Η παραπάνω παρέκκλιση έληξε το Σεπτέμβριο 
του 2007 και, ως εκ τούτου, κατέστη απαραίτητο να καταστεί το γλωσσικό καθεστώς 
συμβατό με το άρθρο 146, το οποίο ορίζει ότι «όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου 
συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες».

Η έκθεση Corbett πρότεινε τη δημοσίευση των CRE μόνο στη γλώσσα του ομιλητή, καθώς 
και την ταυτόχρονη διάθεση στο διαδίκτυο οπτικοακουστικής εγγραφής των συνεδριάσεων 
με διερμηνεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η εν λόγω πρόταση απηχεί την απόφαση που 
ελήφθη από το Προεδρείο τον Ιανουάριο του 2006.

Ωστόσο, με ψήφισμά της στις 24 Οκτωβρίου 20072, η Ολομέλεια αποφάσισε με συντριπτική 
πλειοψηφία (568 ψήφοι υπέρ, 94 κατά, 17 αποχές) να διατηρήσει την υποχρέωση 
μετάφρασης των CRE σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η Ολομέλεια συμφώνησε να διαθέσει 
αμέσως στο διαδίκτυο οπτικοακουστικές εγγραφές των συνεδριάσεων με διερμηνεία σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες (ισχύον άρθρο 182 του Κανονισμού).

2. Οι κατευθύνσεις που επέλεξε το Προεδρείο το 2011

                                               
1 Έκθεση που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2007, A6-0354/2007
2 P6_TA(2007)0460
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Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Κοινοβούλιο 
θέλησε να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, 
δεσμεύτηκε να θεσπίσει μία δέσμη μέτρων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τον 
προϋπολογισμό του 2012.
Το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμού κατέληξαν σε συμφωνία στη συνεδρίαση 
συνεννόησης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. Η δέσμη μέτρων 
περιλάμβανε, από τη μία πλευρά, μείωση των διοικητικών δαπανών του Κοινοβουλίου 
(προκειμένου να επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση πόρων ύψους άνω των 6 εκατ. ευρώ) 
και, από την άλλη πλευρά, οργανωτικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη διαρθρωτική 
εξοικονόμηση στον τομέα της διερμηνείας (10 εκατ. ευρώ) και της μετάφρασης (11 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 8.6 εκατ. διατίθενται για τα CRE). Η απόφαση να περιοριστεί η 
μετάφραση των CRE αποτέλεσε μέρος της παραπάνω συνολικής συμφωνίας.

Το Προεδρείο ενέκρινε τη συμφωνία στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 και απεφάνθη ειδικότερα ότι 
«...η αυτόματη μετάφραση των πλήρων πρακτικών σε όλες τις γλώσσες θα μπορούσε να 
σταματήσει.... και να παραμείνει διαθέσιμη σε μία μόνο γλώσσα....».

Στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 20111, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την απόφαση του 
Προεδρείου και ενέκρινε την ακόλουθη θέση « θεωρεί ότι οι εξοικονομήσεις στη διερμηνεία 
και τη μετάφραση δεν θέτουν σε κίνδυνο την αρχή της πολυγλωσσίας, αλλά είναι εφικτές χάρη 
στην καινοτομία, την αναδιοργάνωση των δομών και τις νέες μεθόδους εργασίας·...θεωρεί ότι η 
συμφωνία που επετεύχθη κατά τη συνεννόηση στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 και στο πλαίσιο της 
κατάστασης προβλέψεων (ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2011 που εγκρίθηκε στην ολομέλεια με 
479 ψήφους υπέρ) δεν θα πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση και ότι κανένα στοιχείο της 
συμφωνίας αυτής δεν θα πρέπει να ξανασυζητηθεί αν δεν έχουν προκύψει νέες περιστάσεις μετά 
από εκείνο το χρονικό σημείο...»

3. Σημερινή κατάσταση 

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 181, παρέχεται μετάφραση των πλήρων πρακτικών σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Η εν λόγω μετάφραση διαρκεί συνήθως τέσσερις μήνες. Συγχρόνως και 
σε συμφωνία με το άρθρο 182, μία οπτικοακουστική εγγραφή των συζητήσεων με διερμηνεία 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στο διαδίκτυο αμέσως μετά 
το πέρας της συνεδρίασης. Επιπρόσθετα, οι συζητήσεις μεταδίδονται σε απευθείας σύνδεση. 
Οι βουλευτές μπορούν, επίσης, να ζητήσουν τη μετάφραση αποσπασμάτων των πρακτικών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από τον 
προϋπολογισμό 2012, το Κοινοβούλιο έθεσε σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις του σχετικά με τον 
προϋπολογισμό, ξεκινώντας με τη μετάφραση των CRE μόνο στα αγγλικά από τον Ιούλιο του 
2011.

Η κατάσταση αυτή αντίκειται στο παρόν άρθρο 181 και το άρθρο 146 και θα μπορούσε να 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0461. παρ. 77 και 78.
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θέσει σε αμφισβήτηση την αρχή της πολυγλωσσίας. 

4. Άποψη του εισηγητή

Άρθρο 181, παράγραφος 1

Στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονομικού κλίματος και λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2012, κρίνεται 
σκόπιμος ο περιορισμός του παρόντος διπλού συστήματος (μετάφραση και διερμηνεία), το 
οποίο εμφανίζεται δαπανηρό και μάλλον περιττό. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει σε όλους 
τους πολίτες οπτικοακουστική εγγραφή των συζητήσεων με διερμηνεία σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες όχι μόνο αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης αλλά και σε απευθείας σύνδεση.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η μετάφραση των πλήρων πρακτικών μόνο σε μία γλώσσα θα 
οδηγούσε σε μία ιεράρχηση μεταξύ των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
συνεπώς, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την αρχή της πολυγλωσσίας. Ως εκ τούτου, προτείνεται 
η σύνταξη των CRE αποκλειστικά ως πολύγλωσσου εγγράφου, στο οποίο όλες οι 
παρεμβάσεις εμφανίζονται μόνο στη γλώσσα του ομιλητή χωρίς αυτόματη μετάφραση. Η 
σύνταξη πλήρων πρακτικών αποκλειστικά στη γλώσσα του ομιλητή θα έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερες εξοικονομήσεις κονδυλίων και πόρων και συγχρόνως θα συμβάλει στην τήρηση 
της αρχής της πολυγλωσσίας. 

Άρθρο 181 παράγραφος 4

Τα μέλη θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του αποσπάσματος 
των CRE που τους ενδιαφέρει σε οποιαδήποτε γλώσσα. Προτείνεται η τροποποίηση του 
άρθρου 181, παράγραφος 4 προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ των αιτημάτων που 
υποβάλλονται, αφενός, εντός του συνήθους χρονικού διαστήματος (30 εργάσιμες ημέρες) και, 
αφετέρου, σε σύντομο χρονικό διάστημα (10 εργάσιμες ημέρες). Τα αιτήματα για μετάφραση 
εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο εφόσον αυτό 
καθίσταται αναγκαίο. 

Παρόλο που δεν θα παρέχεται πλέον επίσημη μετάφραση των CRE, δεν θα πρέπει να 
αναμένεται σημαντική αύξηση των αιτημάτων για μετάφραση των αποσπασμάτων των 
πλήρων πρακτικών. Σύμφωνα με τις στατιστικές, από τον Ιούλιο του 2011 όταν το 
Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη μετάφραση των CRE μόνο στα αγγλικά και έως τώρα, κανένα 
μέλος δεν έχει ζητήσει τη μετάφραση αποσπασμάτων των CRE. 

Άρθρο 182

Ο εισηγητής κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση του άρθρου 182 ως απόρροια της 
τροποποίησης του άρθρου 181. Προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου, η οποία θα 
υπογραμμίζει περαιτέρω τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών από το Κοινοβούλιο. Ειδικότερα, 
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να 
παρακολουθούν τις συζητήσεις της ολομέλειας με διερμηνεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες, 
είτε σε απευθείας σύνδεση, είτε εκ των υστέρων μέσω του συστήματος βίντεο κατ' αίτηση 
(video on demand). Η παραπάνω καινοτομία εισήχθη τον Απρίλιο του 2006. 
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Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ανέπτυξε μία εσωτερική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση 
των πλήρων πρακτικών με την πολύγλωσση διαδικτυακή μετάδοση και παρέχει τη 
δυνατότητα εύρεσης όλων των παρεμβάσεων  που έχουν γίνει ανά ομιλητή στην ολομέλεια 
(ευρετηριασμένες εγγραφές). Η εν λόγω νέα τεχνολογία εισήχθη το Σεπτέμβριο του 2008 και 
επιτρέπει εκ των πραγμάτων την πρόσβαση του κοινού στα πλήρη πρακτικά σε όλες τις 
γλώσσες. Η σύνδεση των CRE με την πολύγλωσση διαδικτυακή μετάδοση έχει τεθεί στη 
διάθεση του κοινού ήδη για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. 

Μετά την πάροδο των 10 ετών, προτείνεται η διατήρηση στα αρχεία του Κοινοβουλίου των 
οπτικοακουστικών εγγραφών με τις αντίστοιχες διερμηνείες που συνοδεύουν τα CRE.


