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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzőkönyvről szóló 181. cikkének és az 
ülésekről készített hang- és képfelvételről szóló 182. cikkének módosításáról
(2012/2080(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2012. január 13-i levelére,

– tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított 
általános költségvetési tervezetéről (minden szakasz) szóló 2012. október 26-i 
állásfoglalására és az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2012 és 2/2012 számú módosító indítványra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel a tolmácsolás és a fordítás terén elért megtakarítások nem veszélyeztetik a 
többnyelvűség elvét, ugyanakkor az innovációnak, a szerkezeti átszervezésnek és az új 
munkamódszereknek köszönhetően lehetségessé váltak2;

1. úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
181 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. Az ülésekről valamennyi hivatalos 
nyelven szó szerinti jegyzőkönyvet 
készítenek.

1. Az ülésekről többnyelvű dokumentum 
formájában szó szerinti jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyekben minden 
felszólalás az eredeti nyelven szerepel.

Or. en

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0461.
2 lásd a fent említett 2011. október 26-i állásfoglalás (77) bekezdését
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Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
181 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A felszólalók a felszólalásuk gépelt
szövegének javításait legkésőbb egy héten
belül visszajuttatják a titkárságra.

2. A felszólalók a felszólalásuk gépelt
szövegén javításokat eszközölhetnek a 
kézhezvételtől számított öt munkanapon
belül. A javításokat e határidőn belül
visszajuttatják a titkárságra.

Or. en

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
181 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. A szó szerinti jegyzőkönyvet az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának mellékleteként 
teszik közzé.

3. A többnyelvű szó szerinti jegyzőkönyvet 
az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
mellékleteként teszik közzé és a Parlament 
irattárában őrzik.

Or. en

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
181 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A képviselők kérhetik a szó szerinti
jegyzőkönyvek kivonatának sürgősségi
fordítását.

4. Képviselői kérésre a szó szerinti
jegyzőkönyv kivonatáról bármelyik 
hivatalos nyelvre fordítás készül. Szükség 
esetén ezt sürgősségi fordításként kell 
készíteni.

Or. en



PR\899953HU.doc 5/8 PE487.903v01-00

HU

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
182 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament üléseit élő adásban kell 
közvetíteni a Parlament honlapján, az 
összes aktív tolmácsfülkéből származó 
többnyelvű hanganyaggal együtt. 

Or. en

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
182 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Az egyes ülések után haladéktalanul 
összeállítják és az interneten 
hozzáférhetővé teszik az ülésről készített 
hang- és képfelvételeket, ideértve az összes 
tolmácsfülkéből származó hanganyagokat 
is.

Az egyes ülések után haladéktalanul 
összeállítják és az interneten 
tartalomjegyzékkel ellátva az aktuális és 
az azt követő parlamenti ciklus idejére 
hozzáférhetővé teszik az ülésről készített 
hang- és képfelvételeket, ideértve az összes 
aktív tolmácsfülkéből származó 
hanganyagot is, majd ezen időszak lejárta 
után a Parlament irattárában őrzik őket.
Az audiovizuális felvételeket össze kell 
kapcsolni az ülések szó szerinti 
jegyzőkönyvével, amint rendelkezésre 
állnak.

Or. en
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INDOKOLÁS

2012. január 13-i levelében az elnök tájékoztatta az Alkotmányügyi Bizottságot az Elnökség 
azon határozatáról, hogy az eljárások szó szerinti jegyzőkönyvének fordítását (181. cikk) 
korlátozni kell a Parlament által a 2012-es költségvetésben tett kötelezettségvállalás 
részeként. A szó szerinti jegyzőkönyvek továbbra is létezni fognak többnyelvű 
dokumentumként, amelyben a felszólalások eredeti nyelven szerepelnek, csak angol fordítás 
kíséretében. A képviselők továbbra is kérhetik az őket érdeklő részek különféle nyelvekre 
történő fordítását.  

Az Alkotmányügyi Bizottság felkérést kapott az ügy kivizsgálására és egy, a 181. cikk 
lehetséges módosításáról szóló jelentés készítésére. 

1. Korábbi adatokon alapuló háttér

Az Alkotmányügyi Bizottság már 2007-ben, Richard Corbett jelentésében1 fogadott el 
módosításokat az ülések szó szerinti jegyzőkönyvének (compte rendu in extenso - CRE) 
fordításáról. 

A 2004-es bővítést követően a Parlament eltérhetett a szabálytól és folytathatta a CRE csak a 
11 „régi” nyelvre történő fordítását, minthogy nem volt elég kapacitás az új nyelvekre történő 
fordításra. Ez a derogáció 2007. szeptemberben lejárt, a nyelvi rendszert pedig meg kellett 
feleltetni a 146. cikknek, amely előírja, hogy „A Parlament összes dokumentumát a hivatalos 
nyelveken készítik el”.

A Corbett-jelentés a CRE jegyzőkönyvek csak az eredeti nyelven való közzétételét javasolta, 
úgy, hogy azzal egyidejűleg az ülésről készült audiovizuális felvétel az interneten elérhető 
legyen az összes hivatalos nyelvre történő tolmácsolással.  A javaslat az Elnökség által 2006 
februárjában hozott határozatot tükrözte.

Ugyanakkor 2007. október 24-i határozatában2 a plénum túlnyomó többséggel (568 „igen”, 94 
„nem” szavazattal és 17 tartózkodással) úgy döntött, hogy fenntartja a CRE valamennyi 
hivatalos nyelvre történő fordításának kötelezettségét. A plenáris ülés résztvevői egyetértettek 
abban, hogy az ülésekről készült audiovizuális felvételek legyenek azonnal elérhetők az 
interneten az összes hivatalos nyelvre történő tolmácsolással (az Eljárási szabályzat jelenlegi 
182. cikke). 

2. Az Elnökség által 2011-ben választott irány

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság körülményei között a Parlament is követni kívánta a 
tagállamok erőfeszítéseit és a 2012-es költségvetést illetően költségkímélő 
                                               
1 2007. október 5-én elfogadott jelentés, A6-0354/2007
2 P6_TA(2007)0460
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intézkedéscsomagra kötelezte el magát. 
Az Elnökség és a Költségvetési Bizottság a 2011. szeptember 22-i egyeztető ülésen jutott 
megállapodásra. A csomag egyrészt a Parlament adminisztratív költségeinek csökkentését 
tartalmazta (összesen több mint 6 millió euró megtakarításra törekedve), másrészt pedig olyan 
szervezési intézkedéseket, amelyek strukturális megtakarításokat tesznek lehetővé a 
tolmácsolás (10 millió euró) és a fordítás (11 millió euró, amelyből 8,6 millió a CRE-re eső 
rész) terén.  A CRE fordításának korlátozására vonatkozó döntés az átfogó megállapodás 
része volt.

Az Elnökség 2011. szeptember 26-án megerősítette a megállapodást, és külön döntést hozott 
arra nézve, hogy „…a szó szerinti jegyzőkönyvek minden nyelvre történő automatikus 
fordítása felfüggeszthető … és egyetlen nyelven lesz hozzáférhető…”. 

2011. október 26-i állásfoglalásában1 a Parlament támogatta az elnökség határozatát, és a 
következő álláspontra helyezkedett: „(…) úgy véli, hogy a tolmácsolás és a fordítás terén 
elért megtakarítások nem veszélyeztetik a többnyelvűség elvét, ugyanakkor az innovációnak, a 
szerkezeti átszervezésnek és az új munkamódszereknek köszönhetően lehetségessé váltak; (…) 
úgy véli, hogy nem szabad megkérdőjelezni a 2011. szeptember 22-i egyeztetésen, valamint a 
költségvetési tervezettel kapcsolatosan (2011. április 6-i, a plenáris ülésen 479 támogató 
szavazattal elfogadott állásfoglalásával) elért megállapodást, és annak egyetlen elemét sem 
szabad újratárgyalni, amennyiben elfogadásuk óta nem léptek fel új körülmények”.

3. A jelenlegi helyzet 

A jelenlegi 181. szabálynak megfelelően az ülések szó szerinti jegyzőkönyvéről valamennyi 
hivatalos nyelven fordítást kell készíteni. E fordítás általában négy hónap alatt készül el. 
Ugyanakkor a 182. cikknek megfelelően az egyes ülések után haladéktalanul összeállítják és 
az interneten hozzáférhetővé teszik az ülésről készített hang- és képfelvételeket. Sőt, az 
üléseket élőben közvetítik. A képviselők kérhetik a szó szerinti jegyzőkönyvek kivonatának
sürgősségi fordítását is.

A 2012-es költségvetést illető megtakarítási csomag elfogadása után a Parlament eleget tett 
költségvetési kötelezettségvállalásainak és 2011. júliustól csak angolra fordíttatja a CRE 
jegyzőkönyveket.

Ez ellentmond a jelenlegi 181. és 182. cikknek és megkérdőjelezheti a többnyelvűség elvét is. 

4. Az előadó álláspontja

181. cikk (1) bekezdés

A jelenlegi gazdasági válság körülményei között, tekintettel a Parlament által a 2012-es 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0461, 77. és 78. bekezdés
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költségvetési eljárás során tett kötelezettségvállalásra, helyénvaló lenne korlátozni a jelenlegi 
meglehetősen költséges és redundáns kettős (azaz fordítási és tolmácsolási) rendszert. A 
jelenlegi technológia nemcsak az egyes ülések után teszi interneten minden polgár számára 
hozzáférhetővé az ülésről készített hang- és képfelvételeket minden hivatalos nyelven, hanem 
élő közvetítés során is.

Az előadó úgy véli, hogy a szó szerinti jegyzőkönyvek mindössze egyetlen nyelvre történő 
fordítása rangsort alakítana ki az Európai Unió hivatalos nyelvei között és ezáltal 
megkérdőjelezné a többnyelvűség elvét. Ezért javasolt a CRE-t csak többnyelvű 
dokumentumként készíteni, amelyben minden felszólalás kizárólag az eredeti nyelven, 
minden automatikus fordítás nélkül jelenik meg. A szó szerinti jegyzőkönyvek kizárólag az 
eredeti nyelven történő készítése nagyobb költségvetési és erőforrásbeli megtakarításokhoz 
vezet, ugyanakkor fenntartja a többnyelvűség elvét. 

181. cikk (4) bekezdés

A képviselők továbbra is kérhetik a számukra fontos CRE kivonatának fordítását bármelyik 
nyelvre. Javasolt tehát a 181. cikk (4) bekezdésének módosítása a rendes időben (30 
munkanapon) és a rövid határidőre (10 munkanap) teljesített kérések megkülönböztetése 
érdekében. Rövid határidős fordítást kizárólag szükség esetén lehet kérni.

Noha a CRE jegyzőkönyvekről ezután nem készül hivatalos fordítás, nem várható a CRE-
kivonatok fordítására irányuló kérelmek számának jelentős növekedése. A statisztikák szerint 
2011. júliusa, vagyis azóta, hogy a Parlament csak angolra fordíttatja a CRE 
jegyzőkönyveket, még egyetlen képviselő sem kért fordítást CRE-kivonatról. 

182 cikk

Az előadó szerint a 181. cikk módosításának következtében a 182. cikket is módosítani kell. 
Javasolt ennek kiegészítése egy új bekezdéssel, amely még inkább hangsúlyozná mindazon 
modern technológiák használatát, amelyek révén a Parlament minden polgár számára lehetővé 
teszi mindenekelőtt a plenáris ülések élő időben történő figyelemmel követését, az összes 
hivatalos nyelvre történő tolmácsolással, illetve kérésre utólag is, videofelvétel formájában. 
Ezt az újítást 2006 áprilisában vezették be.

A Parlament egy olyan házon belüli technológiát is kifejlesztett, amely segítségével a CRE a 
többnyelvű internetes élő közvetítéshez kapcsolható, és a felszólalók neve szerint is 
visszakereshetővé teszi a plenáris ülésen elhangzott összes felszólalást (indexált felvételek). 
Ezt az új technológiát 2008 szeptemberében alkalmazták először, és gyakorlatilag minden 
nyelven elérhetővé teszi a CRE jegyzőkönyveket. A többnyelvű internetes élő közvetítéshez 
kapcsolt CRE jegyzőkönyvek már két jogalkotási ciklus óta hozzáférhetőek a nyilvánosság 
számára.

A tízéves időszak letelte után a CRE jegyzőkönyvekhez kapcsolt, tolmácsolással ellátott 
audiovizuális felvételeket a Parlament irattárában javallott őrizni.


