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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van 
de vergaderingen) van het Reglement van het Europees Parlement
(2012/2080(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van zijn Voorzitter d.d. 13 januari 2012,

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2011 over het ontwerp van algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 als gewijzigd door de Raad – alle 
afdelingen  en nota's van wijzigingen nrs. 1/2012 en 2/2012 bij het ontwerp van algemene 
begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20121,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat besparingen bij vertaling en vertolking het beginsel van meertaligheid 
niet op losse schroeven zetten, maar mogelijk zijn dankzij innovatie en nieuwe 
werkmethoden 2 ;  

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 181 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Van elke vergadering wordt een volledig 
verslag in alle officiële talen opgesteld.

1. Van elke vergadering wordt een volledig 
verslag opgesteld in de vorm van een 
meertalig document waarin alle 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal 
worden weergegeven. 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0461.
2 Zie bovengenoemde resolutie van 26 oktober 2011, paragraaf 77. 
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Or. en

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 181 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De sprekers zijn verplicht correcties op 
de tekst van hun redevoeringen binnen een 
week aan het secretariaat toe te zenden.

2. Binnen een termijn van vijf werkdagen 
na ontvangst kunnen sprekers correcties 
op de tekst van hun redevoeringen
aanbrengen. Correcties worden binnen 
die termijn aan het secretariaat
toegezonden.

Or. en

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 181 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Het volledig verslag wordt gepubliceerd 
als bijlage bij het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

3. Het meertalig volledig verslag wordt 
gepubliceerd als bijlage bij het 
Publicatieblad van de Europese Unie en in 
de archieven van het Parlement bewaard.

Or. en

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 181 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. Leden kunnen verzoeken om vertaling 
op korte termijn van uittreksels uit het 
volledig verslag.

4. Op verzoek van een lid wordt een 
uittreksel uit het volledig verslag in een 
officiële taal vertaald. Zo nodig wordt 
voor vertaling op korte termijn gezorgd.
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Or. en

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 182 – alinea -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

De vergaderingen van het Parlement 
worden in real time op zijn website 
uitgezonden met de meertalige 
geluidsopnames van alle werkende 
tolkencabines.

Or. en

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 182 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

Van elke vergadering wordt onmiddellijk 
na afloop een audiovisueel verslag gemaakt 
dat met de geluidsopnames van de 
tolkencabines op internet wordt gezet.

Van elke vergadering wordt onmiddellijk 
na afloop een geïndexeerd audiovisueel 
verslag gemaakt dat met de 
geluidsopnames van de tolkencabines op 
de website van het Parlement wordt gezet 
en toegankelijk is gedurende de lopende 
en de daaropvolgende zittingsperiode, 
waarna het in de archieven van het 
Parlement wordt bewaard. Het 
audiovisueel verslag wordt gekoppeld aan 
het volledig verslag van de vergaderingen, 
zodra dit beschikbaar is.

Or. en
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TOELICHTING

Bij schrijven d.d. 13 januari 2012 heeft de Voorzitter de Commissie constitutionele zaken in 
kennis gesteld van een besluit van het Bureau om de vertaling van het volledig verslag van de 
vergaderingen (artikel 181) in het kader van de door het Parlement voor de begroting 2012 
gedane toezeggingen te beperken. Het volledig verslag zal weliswaar blijven bestaan als een 
meertalig document waarin alle redevoeringen in hun oorspronkelijke taal worden weergeven, 
doch uitsluitend in het Engels worden vertaald. Afzonderlijke leden hebben nog steeds de
mogelijkheid om om vertaling in andere talen te verzoeken van stukken waarin zij 
geïnteresseerd zijn. 

De Commissie constitutionele zaken werd verzocht zich over de zaak te buigen en een 
ontwerpverslag over een eventuele wijziging van artikel 181 op te stellen. 

1. Historische achtergrond

De Commissie constitutionele zaken heeft  in 20071 in het kader van het verslag Richard 
Corbett al amendementen goedgekeurd op het artikel over de vertaling van het volledig 
verslag (compte rendu in extenso - CRE). 

Na de uitbreiding van 2004 werd voor het Parlement een uitzonderingsregeling toegepast en 
werd het CRE wegens gebrek aan capaciteit voor het vertalen in de talen van de nieuwe 
lidstaten uitsluitend in de elf "oude" officiële talen vertaald. Aan deze regeling kwam in 2007 
een einde, toen de talenregeling in overeenstemming moest worden gebracht met artikel 146 
dat luidt als volgt: "Alle stukken van het Parlement worden in de officiële talen gesteld". 

In het verslag Corbett werd voorgesteld het CRE uitsluitend in de oorspronkelijke taal te 
publiceren en tegelijkertijd een audiovisueel verslag met de geluidsopnames van de 
tolkencabines in alle officiële talen op internet te zetten. Dit voorstel kwam overeen met het 
besluit van het Bureau van januari 2006.

In zijn resolutie van 24 oktober 20072 besloot de plenaire vergadering evenwel met een 
overweldigende meerderheid (568 vóór, 94 tegen, 17 onthoudingen) om vast te houden aan de 
verplichting om het  CRE in alle officiële talen te vertalen. De plenaire vergadering besloot 
het audiovisueel verslag van de vergaderingen met de geluidsopnames van de tolkencabines 
in alle officiële talen (het huidige artikel 182 van het Reglement) onmiddellijk op internet te 
zetten.

2. De door het Bureau in 2011 gekozen benadering

                                               
1 Op 5 oktober 2007 aangenomen verslag,  A6-0354/2007
2 P6_TA(2007) 0460.
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Tegen de achtergrond van de huidige economische en financiële crisis heeft het Parlement de 
inspanningen van de lidstaten willen volgen en zich vastgelegd op een pakket 
kostenbesparende maatregelen voor de begroting 2012.
Het Bureau en de Begrotingscommissie zijn tijdens het overleg van 22 september 2011 tot een 
akkoord gekomen. Het pakket bestond enerzijds uit een vermindering van de administratieve 
uitgaven van het Parlement (om te komen tot een totaal bedrag aan bezuinigingen van meer 
dan EUR 6 miljoen) en anderzijds uit organisatorische maatregelen om tot structurele 
besparingen bij vertolking (EUR 10 miljoen) en vertaling (EUR 11 miljoen, waarvan EUR 8,6 
miljoen voor het CRE) te komen.  Het besluit om de vertaling van het CRE te beperken was 
onderdeel van dit akkoord.

Het Bureau hechtte op 26 september 2011 zijn goedkeuring aan het akkoord volgens hetwelk 
met name "de volledige verslagen niet meer automatisch in alle talen worden vertaald … en 
in een taal beschikbaar blijven…".

In zijn resolutie van 26 oktober 20111, bevestigde het Parlement het besluit van het Bureau en 
nam het volgende standpunt in "... meent dat besparingen bij vertolking en vertaling het 
beginsel van meertaligheid niet op losse schroeven zetten, maar mogelijk zijn dankzij 
innovatie, structurele reorganisatie en nieuwe werkmethoden; … is van mening dat niet 
getornd mag worden aan de tijdens het overleg op 22 september 2011 en in het kader van de 
ramingen bereikte overeenstemming (resolutie van 6 april 2011, goedgekeurd met 
479 stemmen voor in de plenaire) en dat geen van de onderdelen van die overeenstemming 
mag worden herzien indien zich geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan;"

3. De huidige situatie 

Volgens het huidige artikel 181 wordt van elke vergadering een volledig verslag in alle 
officiële talen opgesteld. Het vertalen neemt normaliter 4 maanden in beslag. Tegelijkertijd en 
overeenkomstig artikel 182 wordt onmiddellijk na de vergadering een audiovisueel verslag 
met de geluidsopnames van de tolkencabines in alle officiële talen op internet gezet. 
Bovendien worden de vergaderingen gestreamed in real time. Leden kunnen voorts verzoeken 
om vertaling op korte termijn van uittreksels uit het volledig verslag.

Na de aanneming van het pakket bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2012 bracht het 
Parlement zijn begrotingstoezeggingen in praktijk en begon het in juli 2011 met de vertaling 
van het CRE in uitsluitend het Engels.

Deze situatie is in strijd met het huidige artikel 181 alsook met artikel 146 en zou het beginsel 
van meertaligheid in gevaar kunnen brengen. 

4. Standpunt van de rapporteur

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0461. par. 77 en 78
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Artikel 181 – lid 1

Tegen de achtergrond van het huidige economische klimaat en in het licht van de 
toezeggingen van het Parlement in het kader van de begrotingsprocedure 2012 lijkt het op zijn 
plaats om het huidige dubbele systeem (vertaling en vertolking) dat zowel kostbaar als nogal 
overbodig is, te beperken.  Dankzij de huidige technologie kunnen alle burgers toegang 
krijgen tot een audiovisuele weergave van de vergaderingen met vertolking in alle officiële 
talen, niet alleen onmiddellijk na de vergadering, maar ook in real time.

De rapporteur is van oordeel dat het vertalen van het volledig verslag in één enkele taal een 
hiërarchie zou scheppen onder de officiële talen van de Europese Unie en daarmee afbreuk 
zou doen aan het beginsel van meertaligheid. Bijgevolg wordt voorgesteld het CRE 
uitsluitend in de vorm van een meertalig document op te stellen waarin alle mondelinge 
bijdragen in de oorspronkelijke taal worden weergegeven zonder dat deze automatisch 
worden vertaald. De opstelling van het volledig verslag in uitsluitend de oorspronkelijke taal 
zal leiden tot meer budgettaire besparingen en tegelijkertijd tot eerbiediging van het beginsel 
van meertaligheid. 

Artikel 181 – lid 4

De leden kunnen nog altijd verzoeken om vertaling in ongeacht welke taal van een uittreksel 
van het CRE dat hen interesseert. Voorgesteld wordt artikel 181, lid 4, zo te wijzigen dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen aanvragen voor de standaardtermijn (30 werkdagen) en 
aanvragen voor de korte termijn (10 werkdagen).  Verzoeken om vertaling op korte termijn 
dienen uitsluitend te worden gedaan, wanneer zulks echt noodzakelijk is. 

Zelfs als het CRE niet langer officieel wordt vertaald, wordt er geen significante stijging van 
de aanvragen voor vertaling van uittreksels uit het CRE verwacht.  Uit de statistieken blijkt 
dat sinds juli 2011, toen is begonnen met de vertaling van het CRE in uitsluitend het Engels, 
door geen enkel lid om vertaling van uittreksels uit het CRE is verzocht. 

Artikel 182

De rapporteur is van oordeel dat als gevolg van de wijziging van artikel 181 artikel 182 ook 
moet worden gewijzigd. Voorgesteld wordt een nieuwe alinea toe te voegen waarin het 
gebruik van moderne technologieën door het Parlement wordt onderstreept, waardoor met 
name alle burgers de mogelijkheid wordt geboden om de plenaire vergaderingen te volgen 
met vertolking in alle talen in real time en ex-post via video op aanvraag.   In april 2006 werd 
deze innovatie doorgevoerd. 

Het Parlement heeft ook een eigen technologie ontwikkeld waarmee het CRE kan worden 
gekoppeld aan de meertalige web streaming en alle mondelinge bijdragen ter plenaire 
vergadering per spreker (geïndexeeerde registratie) kunnen worden opgevraagd. 
Deze nieuwe technologie werd in september 2008 in gebruik genomen en maakt het CRE de 
facto in alle talen voor het publiek toegankelijk.
 Al twee zittingsperioden lang is het CRE met koppeling aan de meertalige web streaming 
voor het publiek toegankelijk. 
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Voorgesteld wordt om na die periode van 10 jaar de audiovisuele verslagen met de 
geluidsopnames van de tolkencabines van het CRE in de archieven van het Parlement te 
bewaren.


