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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Eiropas Parlamenta Reglamenta 181. panta grozīšanu attiecībā uz debašu 
stenogrammām un 182. panta grozīšanu attiecībā uz debašu audiovizuālajiem 
ierakstiem
(2012/2080(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2012. gada 13. janvāra vēstuli,

– ņemot Eiropas Parlamenta 2011. gada 26. oktobra rezolūcija par Padomes grozīto Eiropas 
Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas — un budžeta 
grozījumu vēstules Nr. 1/2012 un Nr. 2/2012 attiecībā uz Eiropas Savienības 
2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu1,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā ar mutisko un rakstisko tulkošanu saistītie ietaupījumi nedrīkst apdraudēt 
daudzvalodības principu un tos ir iespējams veikt, pateicoties jauninājumiem un jaunām 
darba metodēm2,

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2. atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
181. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1. Katras sēdes debašu stenogrammu 
raksta visās oficiālajās valodās.

1. Katras sēdes debašu stenogrammu 
sagatavo kā daudzvalodu dokumentu, 
kurā visas runas ir oriģinālvalodā.

Or. en

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0461.
2 Sk. iepriekš minētās 2011. gada 26. oktobra rezolūcijas 77. punktu.
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Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
181. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2. Runātāji nedēļas laikā nosūta savu runu 
tekstus ar labojumiem uz sekretariātu.

2. Runātāji var veikt labojumus savu runu
tekstos piecu darba dienu laikā no šo 
runu saņemšanas. Labojumus tajā pašā 
termiņā nosūta Ģenerālsekretariātam.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Eiropas Parlamenta Reglaments
181. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3. Stenogrammu publicē kā pielikumu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Daudzvalodu stenogrammu publicē kā 
pielikumu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un glabā Parlamenta arhīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Eiropas Parlamenta Reglaments
181. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4. Deputāti var prasīt steidzami pārtulkot 
stenogrammas izrakstus.

4. Pēc deputāta pieprasījuma veic 
stenogrammas izraksta tulkojumu jebkurā 
oficiālajā valodā. Vajadzības gadījumā 
tulkojumu veic steidzami.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Eiropas Parlamenta Reglaments
182. pants – -1. daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

Parlamenta debates pārraida reālajā laikā 
tā tīmekļa vietnē kopā ar daudzvalodu 
skaņas celiņu no visām aktīvajām 
mutiskās tulkošanas kabīnēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Eiropas Parlamenta Reglaments
182. pants – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Audiovizuālos ierakstus kopā ar skaņas 
celiņu no visām tulku kabīnēm sagatavo 
tūlīt pēc sēdes un ievieto internetā.

Indeksētus debašu audiovizuālos ierakstus 
kopā ar skaņas celiņu no visām aktīvajām 
mutiskās tulkošanas kabīnēm sagatavo tūlīt 
pēc sēdes un ievieto Parlamenta tīmekļa 
vietnē, kur tie paliek Parlamenta attiecīgā 
un nākamā sasaukuma laiku, un pēc tam 
tos glabā Parlamenta arhīvā. 
Audiovizuālos ierakstus sasaista ar 
debašu protokoliem, tiklīdz tie ir pieejami.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Parlamenta priekšsēdētājs 2012. gada 13. janvāra vēstulē informēja Konstitucionālo jautājumu 
komiteju par Prezidija lēmumu ierobežot debašu stenogrammu tulkošanu (181. pants), 
ievērojot Parlamenta apņemšanās attiecībā uz 2012. gada budžetu.  Stenogramma turpmāk 
būtu daudzvalodu dokuments, kurā runas tiktu iekļautas oriģinālvalodā un tulkotas tikai angļu 
valodā. Deputātiem joprojām būtu iespēja pieprasīt tulkojumu dažādās valodās tām daļām, par 
kurām viņiem ir interese. 

Konstitucionālo jautājumu komitejai tika lūgts šo jautājumu izpētīt un sagatavot ziņojuma 
projektu par iespējamu 181. panta grozīšanu. 

1. Vēsturiskā informācija

Konstitucionālo jautājumu komiteja 2007. gadā ar Richard Corbett ziņojumu1 jau pieņēma 
grozījumu pantā par debašu stenogrammu (compte rendu in extenso — CRE) tulkošanu. 

Pēc paplašināšanās 2004. gadā Parlamentam tika piešķirta atkāpe, atļaujot CRE joprojām 
tulkot tikai 11 „vecajās” valodās, jo nebija pietiekamu iespēju nodrošināt tulkošanu jaunajās 
valodās. Šī atkāpe bija spēkā līdz 2007. gada septembrim, un tad bija jāsāk īstenot jaunais 
valodu režīms, ievērojot 146. pantu, kurā noteikts, ka „[v]isus Parlamenta dokumentus 
sagatavo oficiālajās valodās”.

Corbett ziņojumā tika ierosināts CRE publicēt tikai oriģinālvalodā, vienlaicīgi internetā darot 
pieejamu debašu audiovizuālo ierakstu ar mutisko tulkojumu visās oficiālajās valodās. Šis 
priekšlikums tika pārņemts Prezidija 2006. gada lēmumā.

Tomēr 2007. gada 24. oktobra rezolūcijā2 deputāti plenārsēdē ar lielu balsu vairākumu (568 
balsis „par”, 94 — „pret”, 17 atturas) nolēma paturēt spēkā pienākumu CRE tulkot visās 
oficiālajās valodās. Deputāti plenārsēdē vienojās internetā uzreiz darīt pieejamu debašu 
audiovizuālo ierakstus ar mutisko tulkojumu visās oficiālajās valodās (spēkā esošais 
Reglamenta 182. pants).

2. Prezidija 2011. gadā izvēlētais virziens

Pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos Parlaments gribēja papildināt dalībvalstu 
veiktos pasākumus un apņēmās attiecībā uz 2012. gada budžetu veikt virkni pasākumu, kas 
ļautu ietaupīt izmaksas.
Prezidijs un Budžeta komiteja panāca vienošanos 2011. gada 22. septembra samierināšanas 
sanāksmē. Pasākumu kopums paredzēja samazināt Parlamenta administratīvās izmaksas (lai 
panāktu kopējos ietaupījumus vairāk nekā EUR 6 miljonu apmērā) un arī veikt 
organizatoriskus pasākumus, lai panāktu strukturālus ietaupījumus mutiskās tulkošanas 
                                               
1 Ziņojums pieņemts 2007. gada 5. oktobrī, A6-0354/2007.
2 P6_TA (2007)0460.
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(EUR 10 miljoni) un rakstiskās tulkošanas jomā (EUR 11 miljoni, no kuriem 8,6 miljoni par 
CRE). Lēmums ierobežot CRE tulkošanu bija daļa no šīs vispārējās vienošanās.

Prezidijs 2011. gada 26. septembrī atbalstīja vienošanos un, konkrētāk, nolēma, ka „varētu 
pārtraukt automātisku sēžu stenogrammu (CRE) tulkošanu visās oficiālajās valodās, turpmāk 
nodrošinot šo stenogrammu pieejamību vienā valodā” 

Parlaments 2011. gada 26. oktobra rezolūcijā1 apstiprināja Prezidija lēmumu un pieņēma šādu 
nostāju: „uzskata, ka ar mutisko un rakstisko tulkošanu saistītie ietaupījumi neapdraud 
daudzvalodības principu, un tos ir iespējams veikt, pateicoties jauninājumiem, struktūru 
reorganizācijai un jaunām darba metodēm; (..) uzskata, ka 2011. gada 22. septembra 
saskaņošanas sanāksmē panāktā vienošanās par tāmi (2011. gada 6. aprīļa rezolūcija, ko 
plenārsēdē pieņēma ar 479 balsīm “par”) nebūtu jāapšauba un nevienu no šīs vienošanās 
aspektiem nedrīkstētu sākt izskatīt no jauna, ja nav parādījušies jauni apstākļi;”.

3. Pašreizējā situācija 

Saskaņā ar spēkā esošo 181. pantu ir jānodrošina stenogrammu tulkojums visās oficiālajās 
valodās. Tulkošanai parasti ir vajadzīgi 4 mēneši. Vienlaicīgi saskaņā ar 182. pantu uzreiz pēc 
sēdes internetā sabiedrībai dara pieejamu debašu audiovizuālo ierakstu ar mutisko tulkojumu 
visās oficiālajās valodās. Turklāt debates tiek straumētas reālajā laikā. Deputāti var arī prasīt 
steidzami pārtulkot stenogrammas izrakstus.

Pēc tam bija pieņemta taupības pasākumu kopums attiecībā uz 2012. gadu, Parlaments 
īstenoja savas budžeta saistības un no 2011. gada jūlija sāka CRE tulkot tikai angļu valodā.

Šāda situācija ir pretrunā spēkā esošajam 181. pantam un 146. pantam, un tā var likt apšaubīt 
daudzvalodības principu. 

4. Referenta nostāja

181. panta 1. punkts

Pašreizējos ekonomikas apstākļos un ņemot vērā saistības, ko Parlaments uzņēmies 
2012. gada budžeta procedūrā, šķiet lietderīgi ierobežot pašreizējo dubulto sistēmu (rakstisko 
un mutisko tulkošanu), kas ir gan dārga, gan diezgan neefektīva. Pašreiz pieejamā tehnoloģija 
visiem iedzīvotājiem nodrošina audiovizuālus debašu ierakstus ar mutisko tulkojumu visās 
oficiālajās valodās ne vien tūlīt pēc sēdes, bet arī reālajā laikā.

Referents uzskata, ka stenogrammu tulkošana tikai vienā valodā radītu Eiropas Savienības 
oficiālo valodu hierarhiju un tādējādi apdraudētu daudzvalodības principu. Tādēļ tiek 
ierosināts CRE veidot tikai kā daudzvalodu dokumentu, kurā visas daļas ir tikai 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0461; 77 un 78. punkts.
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oriģinālvalodā, automātiski nenodrošinot tulkojumu nevienā valodā. Stenogrammu 
sagatavošana tikai to oriģinālvalodā ļaus ietaupīt vairāk budžeta un citus līdzekļus un 
vienlaicīgi nodrošinās daudzvalodības principa ievērošanu. 

181. panta 4. punkts

Deputātiem arī turpmāk būs iespēja pieprasīt jebkurā valodā iztulkot viņus interesējošu CRE
izvilkumu. Tiek ierosināts grozīt 181. panta 4. punktu, lai nošķirtu pieprasījumus, ko 
nodrošina standarta termiņā (30 darba dienu laikā), un steidzamus pieprasījumus (10 darba 
dienu laikā). Steidzamus tulkojumus vajadzētu pieprasīt tikai vajadzības gadījumā. 

Lai gan oficiāls CRE tulkojums vairs netiks nodrošināts, nav paredzams, ka pieprasījums pēc 
CRE izvilkumu tulkojumiem ievērojami pieaugs. Statistikas dati liecina, ka kopš 2011. gada 
jūlija, kad Parlaments sāka tulkot CRE tikai angļu valodā, neviens deputāts līdz šim nav 
pieprasījis CRE izvilkumu tulkojumu. 

182. pants

Referents uzskata, ka 182. pants ir jāgroza sakarā ar izmaiņām 181. pantā. Tiek ierosināts 
pievienot jaunu punktu, kurā papildus uzsvērta jauno tehnoloģiju izmantošana Parlamentā, 
kas jo īpaši nodrošina visiem pilsoņiem iespējas sekot plenārsēžu gaitai, pateicoties 
mutiskajam tulkojumam visās oficiālajās valodās gan reālajā laikā, gan vēlāk, pieprasot video 
ierakstu. Šo jauninājumu ieviesa 2006. gada aprīlī. 

Parlaments ir arī izstrādājis iekšēju tehnoloģiju, kas ļauj savienot CRE ar daudzvalodu 
straumēšanu tīmeklī un sniedz iespēju atrast visas uzstāšanās plenārsēžu laikā pēc runātāja 
(indeksēti ieraksti). Šo jauno tehnoloģiju ieviesa 2008. gada septembrī, un tā faktiski 
nodrošina publisku piekļuvi CRE visās valodās. Jau 2. sasaukumu tiek nodrošināta publiska 
piekļuve CRE ar saiti uz daudzvalodu straumēšanu tīmeklī. 

Pēc 10 gadiem tiek ierosināts saglabāt ar CRE saistītos audiovizuālos ierakstus ar 
tulkojumiem Parlamenta arhīvā.


