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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 181 artiklan (sanatarkat istuntoselostukset) ja 
182 artiklan (keskustelujen audiovisuaalinen tallenne) muuttamisesta
(2012/2080(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 13. tammikuuta 2012 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman neuvoston muuttamasta 
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012, kaikki 
pääluokat, ja oikaisukirjelmistä nro 1/2012 ja 2/2012 esitykseen Euroopan unionin 
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 20121,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

A. katsoo, että tulkkaukseen ja kääntämiseen kohdistuvat säästöt eivät saa vaarantaa 
monikielisyyden periaatetta vaan ne ovat mahdollisia innovoinnin ja uusien 
työskentelymenetelmien avulla2;

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
181 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Jokaisesta istunnosta laaditaan 
sanatarkka istuntoselostus kaikilla 
virallisilla kielillä.

1. Jokaisesta täysistunnosta laaditaan 
monikielisen asiakirjan muodossa
sanatarkka istuntoselostus, jossa kaikki 
puheenvuorot esitetään alkukielellä.

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0461.
2 Ks. edellä mainittu 26. lokakuuta 2011 annettu päätöslauselma, 77 kohta.
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Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
181 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Puhujien on toimitettava oikaisut
kirjalliseen muotoon saatettuihin 
puheenvuoroihinsa pääsihteeristölle yhden 
viikon kuluessa.

2. Puhujat voivat tehdä oikaisuja
kirjalliseen muotoon saatettuihin 
puheenvuoroihinsa viiden työpäivän 
kuluessa niiden vastaanottamisesta.
Oikaisut on toimitettava kyseisen 
määräajan kuluessa pääsihteeristölle.

Or. en

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
181 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden
liitteenä.

3. Monikieliset sanatarkat 
istuntoselostukset julkaistaan Euroopan 
unionin virallisen lehden liitteenä ja 
tallennetaan parlamentin arkistoon.

Or. en

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
181 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Jäsenet voivat pyytää, että sanatarkoista 
istuntoselostuksista käännetään otteita
lyhyellä toimitusajalla.

4. Ote sanatarkoista istuntoselostuksista
käännetään mille tahansa viralliselle 
kielelle jäsenen pyynnöstä. Tarvittaessa 
käännös toimitetaan lyhyellä 
toimitusajalla.

Or. en
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Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
182 artikla – -1 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

Parlamentin istunnot lähetetään 
tosiaikaisesti sen verkkosivustolla. Äänite 
on monikielinen ja sisältää kaikki 
tulkkaukset.

Or. en

Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
182 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Heti istunnon jälkeen keskusteluista 
tuotetaan ja asetetaan internetissä
saataville audiovisuaalinen tallenne, joka 
sisältää äänitteet kaikista tulkkauksista.

Heti istunnon jälkeen keskusteluista 
tuotetaan ja asetetaan parlamentin 
verkkosivustolla saataville hakemistolla 
varustettu audiovisuaalinen tallenne, joka 
sisältää äänitteet kaikista tulkkauksista.
Tallenne on kuultavissa verkkosivustolta 
nykyisen ja seuraavan vaalikauden ajan, 
minkä jälkeen se tallennetaan 
parlamentin arkistoon. Tämä 
audiovisuaalinen tallenne linkitetään 
sanatarkkoihin istuntoselostuksiin heti, 
kun ne ovat saatavilla.

Or. en
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PERUSTELUT

Puhemies ilmoitti 13. tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalle puhemiehistön tekemästä päätöksestä rajoittaa sanatarkkojen 
istuntoselostusten (181 artikla) kääntämistä osana parlamentin sitoumuksia vuoden 2012 
talousarvioon. Sanatarkka istuntoselostus olisi edelleen monikielinen asiakirja, johon 
puheenvuorot kirjattaisiin alkuperäisellä kielellä ja käännettäisiin ainoastaan englanniksi. 
Yksittäiset jäsenet voisivat edelleen pyytää käännöstä eri kielille niistä osista, joista he ovat 
kiinnostuneita. 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa pyydettiin tarkastelemaan asiaa 
ja laatimaan mietintö 181 artiklan mahdollisesta muuttamisesta. 

1. Historiallinen tausta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyi kääntämistä koskevia 
muutoksia sanatarkkoja istuntoselostuksia (compte rendu in extenso – CRE) koskevaan 
artiklaan jo vuonna 2007 Richard Corbettin mietinnössä1.

Vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen jälkeen parlamentti sai poikkeuksellisesti jatkaa 
CREn kääntämistä ainoastaan 11 "vanhalle" viralliselle kielelle, sillä uusien jäsenvaltioiden 
kielillä ei ole ollut riittävästi käännöskapasiteettia. Tämä poikkeustilanne päättyi syyskuussa 
2007, ja tuolloin oli saatettava kielijärjestelyt 146 artiklan mukaisiksi. Siinä määrätään, että 
"kaikki parlamentin asiakirjat laaditaan virallisilla kielillä".

Corbettin mietinnössä ehdotettiin, että CRE julkaistaan vain alkuperäisellä kielellä ja että 
samanaikaisesti tarjotaan istunnoista internetin kautta saatavilla oleva audiovisuaalinen 
tallenne, jossa on mukana tulkkaus kaikilla virallisilla kielillä. Ehdotus heijasti puhemiehistön 
tammikuussa 2006 tekemää päätöstä.

Kuitenkin täysistunnossa 24. lokakuuta 2007 annetussa päätöslauselmassa2 parlamentti päätti 
laajalla enemmistöllä (568 puolesta, 94 vastaan, 17 tyhjää) säilyttää velvollisuuden kääntää 
CRE kaikille virallisille kielille. Parlamentti päätti, että heti istunnon jälkeen keskusteluista 
tuotetaan ja asetetaan internetissä saataville audiovisuaalinen tallenne, joka sisältää äänitteet 
kaikista tulkkauksista (työjärjestyksen nykyinen 182 artikla).

2. Puhemiehistön vuonna 2011 valitsema suunta

Nykyisen talous- ja finanssikriisin taustaa vasten parlamentti halusi vahvistaa jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä ja sitoutui kustannussäästöihin vuoden 2012 talousarviossa.
Puhemiehistö ja budjettivaliokunta pääsivät sopimukseen sovittelukokouksessa 
                                               
1 Mietintö hyväksyttiin 5. lokakuuta 2007, A6-0354/2007.
2 P6_TA(2007)0460.
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22. syyskuuta 2011. Säästöpakettiin sisältyivät toisaalta parlamentin hallintokustannusten 
vähentäminen (tavoitellut kokonaissäästöt yli 6 miljoonaa euroa) ja toisaalta organisatoriset 
toimet, joiden avulla saadaan rakenteellisia säästöjä tulkkauksen (10 miljoonaa euroa) ja 
kääntämisen (11 miljoonaa euroa, joista CREn osuus 8,6 miljoonaa euroa) alalla. Päätös 
rajoittaa CREn kääntämistä oli osa tätä kokonaissopimusta.

Puhemiehistö hyväksyi sopimuksen 26. syyskuuta 2011 ja päätti erityisesti, että 
"…istuntoselostusten automaattinen kääntäminen virallisille kielille voitaisiin lopettaa… 
siten, että myös niistä olisi saatavilla ainoastaan yksi kieli…".

Parlamentti vahvisti puhemiehistön päätöksen 26. lokakuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa1 ja hyväksyi seuraavan kannan: "…katsoo, että tulkkaukseen ja 
kääntämiseen kohdistuvat säästöt eivät vaaranna monikielisyyden periaatetta vaan ne ovat 
mahdollisia innovoinnin, rakenteiden uudelleenjärjestelyn ja uusien työmenetelmien avulla;… 
katsoo, että sovittelussa 22. syyskuuta 2011 ja parlamentin ennakkoarvion yhteydessä tehtyä 
sopimusta (6. huhtikuuta 2011 annettu päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa äänin 
479 puolesta) ei saisi kyseenalaistaa ja että mitään sopimuksen osatekijöistä ei pitäisi avata 
uudelleen, jos sopimukseen pääsemisen jälkeen ei ole ilmaantunut uusia olosuhteita."

3. Nykyinen tilanne

Työjärjestyksen 181 artiklan mukaan jokaisesta istunnosta laaditaan sanatarkka 
istuntoselostus kaikilla virallisilla kielillä. Kääntämiseen kuluu yleensä neljä kuukautta. 
Samanaikaisesti ja 182 artiklan mukaisesti heti istunnon jälkeen keskusteluista tuotetaan ja 
asetetaan internetissä saataville audiovisuaalinen tallenne, joka sisältää äänitteet kaikista 
tulkkauksista. Lisäksi istunnot lähetetään tosiaikaisesti. Jäsenet voivat myös pyytää, että 
sanatarkoista istuntoselostuksista käännetään otteita lyhyellä toimitusajalla.

Vuoden 2012 talousarvion säästötoimien hyväksymisen jälkeen parlamentti toteutti 
talousarviositoumuksensa ja aloitti CREn kääntämisen pelkästään englanniksi heinäkuussa 
2011.

Tämä tilanne on ristiriidassa nykyisten 181 ja 146 artiklan kanssa ja voisi saattaa 
monikielisyyden periaatteen kyseenalaiseksi.

4. Esittelijän kanta

181 artiklan 1 kohta

Nykyisen taloudellisen tilanteen yhteydessä ja ottaen huomioon parlamentin sitoumukset 
vuoden 2012 talousarviomenettelyssä vaikuttaa asianmukaiselta rajoittaa nykyistä 
kaksinkertaista järjestelmää (kääntäminen ja tulkkaus), joka on sekä kallis että melko 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0461; 77 ja 78 kohta.
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tarpeeton. Nykyisen teknologian avulla voidaan tarjota kaikille kansalaisille audiovisuaalinen 
tallenne, joka sisältää tulkkauksen kaikille virallisille kielille, sekä heti istunnon jälkeen että 
myös tosiaikaisesti.

Esittelijä katsoo, että sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ainoastaan yhdelle kielelle 
loisi tietyn hierarkian Euroopan unionin virallisten kielten joukossa ja siten kyseenalaistaisi 
monikielisyyden periaatteen. Näin ollen hän ehdottaa, että CRE laaditaan pelkästään 
monikielisenä asiakirjana, jossa kaikki puheenvuorot ovat vain alkuperäisillä kielillä, ilman 
että mitään käännöstä tarjotaan automaattisesti. Sanatarkkojen istuntoselostusten laatiminen 
ainoastaan niiden alkuperäisillä kielillä johtaa määrärahojen ja resurssien suurempiin 
säästöihin ja samalla säilytetään monikielisyyden periaate.

181 artiklan 4 kohta

Jäsenillä on edelleen mahdollisuus pyytää tietystä CREn otteesta käännöstä mille tahansa 
kielelle. 181 artiklan 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että tehdään ero niiden 
pyyntöjen välillä, joissa pyydetään käännöstä standardimääräajassa (30 työpäivää) ja joissa 
pyydetään käännöstä lyhyellä toimitusajalla (10 työpäivää). Lyhyellä toimitusajalla olisi 
pyydettävä käännöksiä vain tarvittaessa. 

Vaikka CREtä ei enää käännetä virallisesti, ei pitäisi olla odotettavissa sen otteita koskevien 
käännösten kysynnän merkittävää nousua. Tilastojen mukaan heinäkuusta 2011 alkaen, jolloin 
parlamentti aloitti CREn kääntämisen pelkästään englanniksi, yksikään jäsen ei ole pyytänyt 
CREn otteiden kääntämistä.

182 artikla

Esittelijä katsoo, että 181 artiklan muuttamisen vuoksi on muutettava myös 182 artiklaa. Hän 
ehdottaa sellaisen uuden kohdan lisäämistä, jossa korostetaan, että parlamentti käyttää 
nykyaikaista teknologiaa, jolla annetaan kaikille kansalaisille mahdollisuus seurata 
täysistuntoja tulkattuna kaikille virallisille kielille tosiaikaisesti ja jälkikäteen tilausvideona. 
Tämä uudistus tehtiin huhtikuussa 2006.

Parlamentti on myös kehittänyt omaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan CREn linkittäminen 
monikieliseen suoratoistolähetykseen verkossa ja jonka avulla voidaan löytää tietyn puhujan 
kaikki täysistuntopuheenvuorot (hakemistolla varustettu arkisto). Tällainen uusi teknologia 
otettiin käyttöön syyskuussa 2008, ja se mahdollistaa, että CRE on yleisön saatavilla kaikilla 
kielillä. CRE, jossa on linkki monikieliseen suoratoistolähetykseen verkossa, on ollut yleisön 
käytössä jo kahden vaalikauden ajan.

Tämän kymmenen vuoden ajanjakson jälkeen esittelijä ehdottaa, että CREn audiovisuaaliset 
tallenteet, jotka sisältävät tulkkauksen, säilytetään parlamentin arkistossa.


