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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl posėdžių stenogramų ir 
182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimo
(2012/2080(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2012 m sausio 13 d. laišką,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2012 finansinių metų Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai) ir dėl 2012 
finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto taisomųjų raštų Nr. 1/2012 ir 
Nr. 2/20121,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi biudžeto lėšų taupymas vertimo raštu ir žodžiu srityje neturi kelti grėsmės 
daugiakalbystės principui, tačiau sutaupyti galima diegiant naujoves ir taikant naujus 
darbo metodus2,

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
181 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

1. Kiekvieno posėdžio stenograma 
parengiama visomis oficialiosiomis 
kalbomis.

1. Kiekvieno posėdžio stenograma 
parengiama kaip daugiakalbis 
dokumentas, kuriame visos pasakytos 
kalbos pateikiamos originalo kalba.

Or. en

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461.
2 Žr. minėtosios 2011 m. spalio 26 d. rezoliucijos 77 dalį.
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Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
181 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2. Kalbėję asmenys per savaitę privalo 
grąžinti sekretoriatui užrašyto savo kalbos
teksto pataisas.

2. Kalbėję asmenys per penkias darbo 
dienas nuo užrašyto savo kalbos teksto 
gavimo gali pateikti šio teksto pataisas. 
Pataisos iki nustatyto termino pabaigos 
siunčiamos sekretoriatui. 

Or. en

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
181 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3. Posėdžio stenograma skelbiama kaip 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio
priedas.

3. Daugiakalbė posėdžio stenograma 
skelbiama kaip Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio priedas ir saugoma 
Parlamento archyvuose.

Or. en

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
181 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

4. Parlamento nariai gali prašyti
stenogramos ištraukas išversti skubiai.

4. Parlamento nario prašymu stenogramos 
ištrauka išverčiama į bet kurią oficialiąją 
kalbą. Prireikus šis vertimas atliekamas
skubiai.

Or. en
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Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 straipsnio -1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Parlamento posėdžiai jo interneto 
svetainėje transliuojami tiesiogiai, kartu 
pateikiant daugiakalbį garso įrašą iš visų 
veikiančių vertimo žodžiu kabinų.

Or. en

Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Iš karto po posėdžio parengiami ir 
paskelbiami internete posėdžio garso ir 
vaizdo įrašai, įskaitant garso įrašus iš visų 
vertimo žodžiu kabinų.

Iš karto po posėdžio parengiami ir 
Parlamento interneto svetainėje 
paskelbiami indeksuoti posėdžio garso ir 
vaizdo įrašai, įskaitant garso įrašus iš visų 
veikusių vertimo žodžiu kabinų. Šie įrašai 
skelbiami esamos ir kitos Parlamento 
kadencijos laikotarpiais, o vėliau saugomi 
Parlamento archyvuose. Tokie garso ir 
vaizdo įrašai susiejami su posėdžių 
stenogramomis, kai tik jos parengiamos. 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Parlamento Pirmininkas savo 2012 m. sausio 13 d. laiške informavo Konstitucinių reikalų 
komitetą apie Biuro priimtą sprendimą apriboti posėdžių stenogramų vertimo raštu (Darbo 
tvarkos taisyklių 181 straipsnis) apimtį, atsižvelgiant į Parlamento prisiimtus įsipareigojimus 
sudarant 2012 m. biudžetą. Stenogramos būtų rengiamos kaip daugiakalbis dokumentas, 
kuriame pasakytos kalbos užrašomos originalo kalba ir verčiamos raštu tik į anglų kalbą. 
Atskiri Parlamento nariai ir toliau turėtų galimybę prašyti išversti raštu į įvairias kalbas juos 
dominančias dalis. 

Konstitucinių reikalų komiteto buvo paprašyta apsvarstyti šį klausimą ir parengti pranešimą 
dėl galimo Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio pakeitimo. 

1. Istoriniai faktai

Konstitucinių reikalų komitetas 2007 m. jau buvo patvirtinęs straipsnio dėl posėdžių 
stenogramų (pranc. compte rendu in extenso (CRE)) vertimo raštu pakeitimus, įtrauktus į 
Richardo Corbetto pranešimą1.

Po 2004 m. plėtros Parlamentui išimties tvarka buvo suteikta galimybė toliau versti raštu 
posėdžių stenogramas į 11 vadinamųjų senųjų kalbų, kadangi nebuvo pakankamai pajėgumų 
užtikrinti vertimą raštu į naująsias kalbas. Šios išimties galiojimas baigėsi 2007 m. rugsėjo 
mėn. ir tuomet kalbų vartojimo tvarką reikėjo suderinti su Darbo tvarkos taisyklių 
146 straipsniu, kuriame nustatyta, kad „visi Parlamento dokumentai rengiami oficialiosiomis 
kalbomis“.

R. Corbetto pranešime buvo siūloma posėdžių stenogramas skelbti tik originalo kalba, tuo pat 
metu pateikiant internete posėdžių garso ir vaizdo įrašus su vertimu žodžiu į visas oficialiąsias 
kalbas. Į šį pasiūlymą buvo atsižvelgta 2006 m. sausio mėn. priimtame Biuro sprendime.

Vis dėlto per plenarinį posėdį 2007 m. spalio 24 d. priimtoje rezoliucijoje2 Parlamentas itin 
didele dauguma (568 nariai balsavo už, 94 – prieš, 17 susilaikė) nusprendė išsaugoti 
įpareigojimą posėdžių stenogramas versti raštu į visas oficialiąsias kalbas. Per šį plenarinį 
posėdį buvo nutarta nedelsiant skelbti internete posėdžių garso ir vaizdo įrašus su vertimu 
žodžiu į visas oficialiąsias kalbas (dabartinis Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnis).

2. 2011 m. Biuro pasirinkta orientacinė kryptis

Atsižvelgdamas į dabartinę ekonomikos ir finansų krizę, Parlamentas norėjo paremti valstybių 
narių pastangas ir sudarant 2012 m. biudžetą įsipareigojo įgyvendinti taupymo priemonių 
rinkinį.
                                               
1 2007 m. spalio 5 d. patvirtintas pranešimas, A6-0354/2007.
2 P6_TA (2007)0460.
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Per 2011 m. rugsėjo 22 d. taikinimo susitikimą Biuras ir Biudžeto komitetas pasiekė 
susitarimą. Minėtą rinkinį sudarė, viena vertus, Parlamento administracinių išlaidų mažinimas 
(siekis iš viso sutaupyti daugiau kaip 6 mln. EUR) ir, kita vertus, organizacinės priemonės, 
dėl kurių būtų galimas struktūrinis taupymas vertimo žodžiu (10 mln. EUR) ir raštu (11 mln. 
EUR, iš jų 8,6 mln. EUR susiję su stenogramų vertimu) srityse. Šio bendro susitarimo dalis 
buvo sprendimas apriboti stenogramų vertimą raštu.

2011 m. rugsėjo 26 d. Biuras pritarė šiam susitarimui ir nusprendė, kad „galima būtų 
nutraukti mašininį posėdžių stenogramų vertimą (CRE) į visas oficialias kalbas [...] ir šios 
stenogramos būtų taip pat prieinamos 1 kalba“.

Savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliucijoje1 Parlamentas pritarė Biuro sprendimui ir patvirtino 
tokią poziciją: „[...] mano, kad taupymas vertimo žodžiu ir raštu srityje nekelia grėsmės 
daugiakalbystės principui, tačiau sutaupyti galima todėl, kad diegiamos naujovės, 
reorganizuojamos struktūros ir taikomi nauji darbo metodai;[...] mano, kad 2011 m. rugsėjo 
22 d. taikinimo posėdyje priimtas susitarimas ir sąmatos (2011 m. balandžio 6 d. Parlamento 
rezoliucija, priimta plenariniame posėdyje 479 nariams balsavus už) neturėtų būti 
diskutuojamas ir nė vienas šio susitarimo aspektas neturėtų būti persvarstomas, jei nuo to 
laiko neiškils naujų aplinkybių [...]“.

3. Dabartinė padėtis 

Pagal dabartinį Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnį stenogramos turi būti verčiamos raštu į 
visas oficialiąsias kalbas. Šis vertimas paprastai užtrunka 4 mėnesius. Tuo pat metu laikantis 
Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio iš karto po posėdžio internete paskelbiami posėdžio 
garso ir vaizdo įrašai pateikiant vertimą žodžiu į visas oficialiąsias kalbas. Be to, posėdžiai 
transliuojami tiesiogiai. Parlamento nariai taip pat gali prašyti stenogramos ištraukas išversti 
skubiai.

Priėmus 2012 m. biudžeto taupymo priemonių rinkinį, Parlamentas įgyvendino savo 
biudžetinius įsipareigojimus ir nuo 2011 m. liepos mėn. posėdžių stenogramas buvo pradėta 
versti raštu tik į anglų kalbą.

Tokia padėtis neatitinka dabartinių Darbo tvarkos taisyklių 181 ir 146 straipsnių ir gali kelti 
grėsmę daugiakalbystės principui.

4. Pranešėjo nuomonė

Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 1 dalis

Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį ir į Parlamento prisiimtus įsipareigojimus vykstant 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461; 77 ir 78 dalys.
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2012 m. biudžeto sudarymo procedūrai, derėtų apriboti dabartinę dvigubą sistemą (vertimas 
raštu ir žodžiu), kuri yra brangi ir nebūtina. Visi piliečiai, naudodamiesi dabartinėmis 
technologijomis, ne tik iš karto po posėdžio, bet ir žiūrėdami tiesioginę transliaciją turi 
galimybę susipažinti su posėdžių garso ir vaizdo įrašais, kurie verčiami į visas oficialiąsias 
kalbas.

Pranešėjas mano, kad pateikiant stenogramų vertimą raštu tik į vieną kalbą būtų sukurta 
hierarchija tarp Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų, o tai keltų grėsmę daugiakalbystės 
principui. Todėl siūloma stenogramas parengti tik kaip daugiakalbį dokumentą, kuriame visos 
pasakytos kalbos būtų užrašomos tik jų originalo kalba automatiškai nepateikiant vertimo į 
jokią kitą kalbą. Stenogramų rengimas tik jų originalo kalba padės sutaupyti daugiau biudžeto 
lėšų ir išteklių, be to, bus užtikrintas daugiakalbystės principas.

Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 4 dalis

Parlamento nariai vis dar turės galimybę prašyti išversti raštu juos dominančią stenogramos 
ištrauką į bet kurią kalbą. Siūloma iš dalies pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 
4 dalį siekiant atskirti prašymus išversti raštu per standartinį laikotarpį (30 darbo dienų) ir 
skubius prašymus (10 darbo dienų). Prašymai išversti raštu skubiai turėtų būti pateikiami tik 
tais atvejais, kai tai būtina.

Nors nebebus pateikiamas oficialus stenogramų vertimas raštu, prašymų išversti raštu 
stenogramų ištraukas neturėtų gerokai padaugėti. Statistika rodo, kad nuo 2011 m. liepos 
mėn., kai Parlamentas pradėjo stenogramas versti raštu tik į anglų kalbą, iki šiol nė vienas 
Parlamento narys neprašė stenogramos ištraukų vertimo raštu.

182 straipsnis

Pranešėjas mano, kad atsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio pakeitimą būtina 
iš dalies pakeisti 182 straipsnį. Siūloma įtraukti naują dalį, kurioje būtų labiau atkreipiamas 
dėmesys į Parlamento įdiegtas naujoviškas technologijas, kurias naudodami piliečiai visų 
pirma gali sekti tiesiogines plenarinių posėdžių transliacijas su vertimu į visas oficialiąsias 
kalbas ir pažiūrėti įrašus vėlesniu momentu, naudodamiesi užsakomąja vaizdo programų 
paslauga. Ši naujovė buvo pradėta taikyti 2006 m. balandžio mėn.

Parlamentas taip pat sukūrė savo technologiją, kurią taikant stenogramas galima susieti su 
daugiakalbe transliacija internetu ir suteikiama galimybė rasti visas per plenarinį posėdį 
pasakytas kalbas (indeksuoti įrašai). Ši nauja technologija buvo pradėta taikyti 2008 m. 
rugsėjo mėn. ir tokiu būdu visuomenei faktiškai sudaromos sąlygos susipažinti su posėdžių 
stenogramomis visomis kalbomis. Su daugiakalbe transliacija internetu susietos stenogramos 
viešai prieinamos jau dvi kadencijas.

Praėjus 10 metų laikotarpiui su stenograma susietus garso ir vaizdo įrašus kartu su vertimu 
žodžiu siūloma saugoti Parlamento archyvuose.


