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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 181.º do Regimento do Parlamento relativo ao relato integral 
das sessões e do artigo 182.º relativo ao registo audiovisual das sessões (2012/2080(REG))

O Parlamento Europeu,

-     Tendo em conta a carta do seu Presidente de 13 de Janeiro de 2012,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Outubro de 2011 sobre o projecto de orçamento 
geral da União Europeia para o exercício de 2012, tal como modificado pelo Conselho -
todas as secções, e as cartas rectificativas n.º 1/2012 e 2/2012ao projecto de orçamento 
geral da União Europeia para o exercício de 2010,1

– Tendo em conta os artigos 211.º e 212.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2012),

A. Considerando que as poupanças orçamentais no domínio da tradução e da interpretação 
não devem prejudicar o princípio do multilinguismo, mas que são possíveis com a ajuda 
de métodos de trabalho novos e inovadores2,

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que as alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, 
para conhecimento.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 181 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Para cada sessão será redigido, em todas 
as línguas oficiais, um relato integral.

1. Para cada sessão será redigido um relato 
integral como documento multilingue em 
que todas as intervenções aparecerão na 
sue língua original.

Or. en

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0461
2 Ver resolução de 26 de outubro de 2011 supracitada, n.º 77
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Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 181 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Os oradores devem devolver as
correcções ao texto dos seus discursos ao 
secretariado no prazo de uma semana.

2. Os oradores podem fazer correcções ao 
texto dos seus discursos no prazo de cinco 
dias a contar da recepção dos mesmos. As 
correcções serão enviadas ao secretariado 
nesse prazo 

Or. en

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 181 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. O relato integral será publicado em 
anexo ao Jornal Oficial da União 
Europeia.

3. O relato integral multilingue será 
publicado em anexo ao Jornal Oficial da 
União Europeia e conservado nos registos 
do Parlamento.

Or. en

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 181 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Os deputados podem pedir que sejam 
traduzidos extratos do relato integral num 
prazo curto.

4. Será feita, a pedido de um deputado, 
uma tradução para qualquer língua 
oficial de um extrato do relato integral. Se 
necessário, a tradução será 
disponibilizada num prazo curto.

Or. en
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Alteração 5

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 182 – n.º -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

As sessões do Parlamento serão emitidas 
em tempo real no seu sítio web com a 
banda sonora multilingue de todas as 
cabines de interpretação ativas.

Or. en

Alteração 6

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 182 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Imediatamente após a sessão, será 
produzida e publicada na internet uma 
gravação audiovisual dos debates, 
incluindo a banda sonora proveniente de 
todas as cabinas de interpretação.

Imediatamente após a sessão, será 
produzida e publicada no sítio web do 
Parlamento durante a atual e a próxima 
legislatura, e posteriormente conservada 
nos registos do Parlamento uma gravação 
audiovisual com índice dos debates, 
incluindo a banda sonora proveniente de 
todas as cabinas de interpretação ativas.
Esse registo audiovisual será ligado ao 
relato integral das sessões logo que este 
esteja disponível.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Por carta de 13 de janeiro de 2012, o Presidente informou a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais de uma decisão tomada pela Mesa no sentido de limitar a tradução do relato 
integral das sessões (artigo 181.º) como parte dos compromissos assumidos pelo Parlamento 
no orçamento de 2012. O relato integral continuará a existir enquanto documento multilingue, 
em que os discursos serão transcritos na sua língua original e traduzidos apenas para inglês. 
Os deputados poderão continuar a pedir a tradução em diferentes línguas de partes em que 
estejam interessados. 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais foi solicitada a analisar o assunto e elaborar um 
relatório sobre uma eventual alteração do artigo 181.º do Regimento.

1. Contexto histórico

As alterações ao artigo sobre a tradução do relato integral das sessões (compte rendu in 
extenso - CRE) foram já adotadas pela Comissão dos Assuntos Constitucionais em 2007 1 no 
relatório Richard Corbett. 

Na sequência do alargamento de 2004, o Parlamento obteve uma derrogação para continuar a 
traduzir o CRE nas 11 línguas "antigas”, devido a uma capacidade insuficiente para a 
tradução nas novas línguas. Esta derrogação terminou em setembro de 2007, sendo então 
necessário pôr o regime linguístico de acordo com a o artigo 146.º, o qual estipula que "todos 
os documentos do Parlamento devem ser redigidos nas línguas oficiais".

O relatório Corbett propunha publicar o CRE apenas na língua original, disponibilizando 
simultaneamente na internet um registo audiovisual das sessões com interpretação em todas as
línguas oficiais. Essa proposta estava na linha da decisão tomada pela Mesa em janeiro de 
2006.

Contudo, na sua resolução de 24 de outubro de 20072, o Plenário decidiu, por esmagadora 
maioria (568 a favor, 94 contra e 17 abstenções) manter a obrigação de traduzir o CRE em 
todas as línguas oficiais. O Plenário concordou em disponibilizar imediatamente na internet 
registos audiovisuais das sessões com interpretação em todas as línguas oficiais (atualmente 
artigo 182.º do Regimento).

2. A orientação adotada pela Mesa em 2011

Tendo como pano de fundo a atual crise económica e financeira, o Parlamento pretendeu 
seguir os esforços realizados pelos Estados-Membros, tendo-se comprometido a um pacote de
medidas de redução de custos para o orçamento de 2012.
                                               
1 Relatório aprovado em 5 de Outubro de 2007,  A6-0354/2007
2 P6_TA(2007)0460
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A Mesa e a Comissão dos Orçamentos chegaram a acordo na reunião de conciliação de 22 de 
setembro de 2011. O pacote incluía por um lado uma redução dos custos administrativos do 
Parlamento (a fim de alcançar uma poupança total de mais de 6 milhões de euros) e, por outro 
lado, medidas organizativas permitindo economias estruturais nos domínios da interpretação 
(10 milhões de euros) e da tradução (11 milhões de euros) dos quais 8,6 milhões para o CRE. 
A decisão de limitar a tradução do CRE fazia parte deste acordo global.

A Mesa subscreveu o acordo em 26 de setembro de 2011 e decidiu em especial que "... a 
tradução automática do relato integral em todas as línguas pode cessar .... e permanecer 
disponível numa língua ...".

Na sua resolução de 26 de Outubro de 20111, o Parlamento confirmou a decisão da Mesa 
tendo adotado a seguinte posição "...considera que as economias realizadas na interpretação 
e na tradução não põem em risco o princípio do multilinguismo, sendo viáveis graças à 
inovação, à reorganização das estruturas e a novos métodos de trabalho; considera que o 
acordo alcançado por concertação em 22 de setembro de 2011 no contexto da previsão de 
receitas e despesas (a sua resolução de 6 de abril de 2011, aprovada em plenário por 479 
votos a favor) não deve ser posto em causa e nenhum dos elementos desse acordo deve ser 
reaberto se não se verificarem entretanto novas circunstâncias;"

3. A situação atual

De acordo com o atual artigo 181.º deve ser feita uma tradução do relato integral em todas as 
línguas oficiais. Essa tradução requer normalmente quatro meses. Simultaneamente, e em 
conformidade com o artigo 182.º, é disponibilizado ao público na internet um registo 
audiovisual das sessões com interpretação em todas as línguas oficiais, imediatamente após a 
sessão. Além disso, as sessões são emitidas em tempo real. Os deputados podem pedir que 
sejam traduzidos extratos do relato integral num prazo curto.

Após a aprovação do pacote de medidas de poupança para o orçamento de 2012, o Parlamento 
deu efeito aos seus compromissos orçamentais tendo começado a traduzir o CRE apenas para 
inglês a partir de julho de 2011.

Essa situação está em contradição com o atual artigo 181.º e com o artigo 146.º, podendo pôr 
em questão o princípio do multilinguismo. 

4. Posição do relator

Artigo 181.º – n.º 1

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0461; n.ºs. 77 e 78



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

PT

No contexto do atual clima económico, e tendo em conta os compromissos assumidos pelo 
Parlamento no processo orçamental de 2012, afigura-se adequado limitar o actual sistema 
duplo (tradução e interpretação) que é dispendioso e redundante. A tecnologia atual fornece a 
todos os cidadãos um registo audiovisual das sessões com interpretação em todas as línguas 
oficiais, não apenas imediatamente após a sessão mas em tempo real também.

O relator considera que a tradução do relato integral em apenas uma língua criaria uma 
hierarquia entre as línguas oficiais da União Europeia, e colocaria assim em questão o 
princípio do multilinguismo. Propõe-se por conseguinte elaborar o CER apenas enquanto 
documento multilingue, em que todas as contribuições figurarão somente na sua língua 
original, sem que seja automaticamente fornecida qualquer tradução. A elaboração do relato 
integral apenas na sua língua original resultará em maiores poupanças orçamentais e de 
recursos, e simultaneamente respeitará o princípio do multilinguismo.

Artigo 181.º – n.º 4

Os deputados terão a possibilidade de pedir a tradução em qualquer língua de um extrato do 
CRE em que estejam interessados. Propõe-se alterar o n.º 4 do artigo 181.º a fim de distinguir 
entre os pedidos com um prazo normal (30 dias úteis) e com prazo curto (10 dias úteis). Os 
pedidos de tradução em prazo curto só devem ser feitos se necessário. 

Embora já não seja fornecida uma tradução oficial do CRE, nãos se deve esperar um aumento 
substancial dos pedidos de tradução de extratos de CRE. As estatísticas demonstram que 
desde julho de 2011, quando o Parlamento começou a traduzir o CRE apenas para inglês, 
nenhum deputado pediu até agora a tradução de extratos do CRE. 

Artigo 182.º

O relator considera necessário alterar o artigo 182.º em consequência da alteração do artigo 
181.º. Propõe-se acrescentar um novo número que sublinha mais a utilização de tecnologias 
modernas pelo Parlamento, proporcionando em especial a oportunidade a todos os cidadãos 
de seguirem as sessões plenárias com interpretação em todas as línguas oficiais em tempo real 
e ex post através de vídeo a pedido. Esta inovação foi introduzida em abril de 2006. 

O Parlamento desenvolveu também uma tecnologia interna que permite que o CRE seja 
ligado à difusão web multilingue proporcionando a possibilidade de aceder a todas as
intervenções em plenário por orador (registo com índice). Esta nova tecnologia foi introduzida 
em setembro de 2008 e permite de facto ao público aceder ao CRE em todas as línguas. O 
CRE com ligações à difusão web multilingue já tem sido disponibilizado ao público ao longo
de 2 legislaturas. 

Após o período de 10 anos, propõe-se conservar os registos audiovisuais com a interpretação 
ligada ao CRE nos registos do Parlamento.


