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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 181 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European referitor la stenogramele dezbaterilor și a articolului 182 referitor la 
înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor (2012/2080(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 13 ianuarie 2012,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2011 privind proiectul de buget general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu 
- toate secțiunile - și scrisorile rectificative nr. 1/2012 și nr. 2/2012 privind proiectul de 
buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 20121,

– având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2012),

A. întrucât economiile bugetare în domeniul traducerii și al interpretării nu trebuie să 
pericliteze principiul multilingvismului, dar sunt posibile cu ajutorul inovării și al unor noi 
metode de lucru2,

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2. reamintește că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 181 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1) Pentru fiecare ședință se întocmește, în 
toate limbile oficiale, stenograma 
dezbaterilor.

(1) Pentru fiecare ședință se întocmește 
stenograma dezbaterilor sub forma unui 
document multilingv în care toate 
intervențiile orale apar în limba lor 
originală.

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0461.
2 A se vedea rezoluția din 26 octombrie 2011, menționată mai sus, punctul 77.
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Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 181 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(2) Vorbitorii au obligația de a retrimite 
Secretariatului, în termen de o 
săptămână, corecturile făcute la textul 
discursurilor lor.

(2) Vorbitorii pot efectua corecturi la 
textul discursurilor lor în termen de cinci 
zile lucrătoare de la primirea acestora. 
Corecturile sunt trimise Secretariatului în 
termenul respectiv.

Or. en

Amendamentul 3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 181 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Stenogramele se publică sub formă de 
anexă în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(3) Stenogramele multilingve se publică 
sub formă de anexă în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și se păstrează în 
arhivele Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 181 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(4) Deputații pot solicita traducerea în 
termen scurt a unor părți din stenogramă.

(4) Traducerea din orice limbă oficială a 
unei părți din stenogramă se efectuează la 
solicitarea unui deputat. Dacă este 
necesar, traducerea este furnizată în 
termen scurt.

Or. en
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Amendamentul 5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 182 – paragraful -1 (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Dezbaterile Parlamentului sunt difuzate 
în timp real pe site-ul internet al acestuia 
cu banda sonoră multilingvă a tuturor 
cabinelor de interpretare active.

Or. en

Amendamentul 6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 182 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

Imediat după ședință, o înregistrare 
audiovizuală a dezbaterilor, conținând 
inclusiv banda sonoră a tuturor cabinelor 
de interpretare, este realizată și pusă la 
dispoziția publicului pe internet.

Imediat după ședință, o înregistrare 
audiovizuală indexată a dezbaterilor, 
conținând inclusiv banda sonoră a tuturor 
cabinelor de interpretare active, este 
realizată și pusă la dispoziția publicului pe 
site-ul internet al Parlamentului pe durata 
legislaturii actuale și a celei viitoare, după 
care este păstrată în arhivele 
Parlamentului. Înregistrarea audiovizuală 
respectivă este conectată la stenogramele 
dezbaterilor de îndată ce acestea devin 
disponibile.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin scrisoarea din 13 ianuarie 2012, Președintele a informat Comisia pentru afaceri 
constituționale cu privire la o decizie a Biroului privind limitarea traducerii stenogramelor 
dezbaterilor (articolul 181 din Regulamentul de procedură), ca parte a angajamentelor luate de 
către Parlament în cadrul bugetului 2012. Stenograma ar continua să existe ca document 
multilingv, în cadrul căruia intervențiile orale ar fi transcrise în limba lor originală și traduse 
doar în limba engleză. Deputații ar putea, în continuare, solicita, cu titlu individual, traducerea 
în diferite limbi a părților care îi interesează.

Comisia pentru afaceri constituționale a fost invitată să analizeze această chestiune și să 
redacteze un raport referitor la posibila modificare a articolului 181.

1. Context istoric

Amendamentele la articolul privind traducerea stenogramelor dezbaterilor (compte rendu in 
extenso - CRE) au fost deja adoptate de Comisia pentru afaceri constituționale în anul 20071, 
în cadrul raportului Richard Corbett.

În urma extinderii din 2004, Parlamentului i s-a acordat o derogare privind traducerea în 
continuare a CRE în cele 11 limbi „vechi”, datorită unei capacități insuficiente de traducere în 
noile limbi. Această derogare a încetat în septembrie 2007, devenind atunci necesară alinierea 
regimului lingvistic cu dispozițiile articolului 146 din Regulamentul de procedură, care 
prevede că „toate documentele Parlamentului se redactează în limbile oficiale”.

Raportul Corbett a propus publicarea CRE doar în limba originală, punând în același timp la 
dispoziția publicului pe internet o înregistrare audiovizuală a dezbaterilor care include 
interpretarea în toate limbile oficiale. Propunerea a reflectat decizia adoptată de Birou în 
ianuarie 2006.

Cu toate acestea, în rezoluția sa din 24 octombrie 20072, plenul a decis cu o majoritate 
covârșitoare (568 pentru, 94 împotrivă, 17 abțineri) menținerea obligației privind traducerea 
CRE în toate limbile oficiale. Plenul a fost de acord să pună imediat la dispoziția publicului pe 
internet înregistrări audiovizuale ale dezbaterilor care includ interpretarea în toate limbile 
oficiale (în prezent, articolul 182 din Regulamentul de procedură).

2. Orientarea aleasă de Birou în 2011

În contextul actualei crize economice și financiare, Parlamentul a dorit să se alăture eforturilor
statelor membre și s-a angajat la un pachet de măsuri de reducere a costurilor pentru bugetul 
2012.
                                               
1 Raport adoptat la 5 octombrie 2007, A6-0354/2007.
2 P6_TA (2007)0460.
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Biroul și Comisia pentru bugete au ajuns la un acord în cadrul reuniunii de conciliere din 22 
septembrie 2011. Pachetul a inclus, pe de o parte, reducerea costurilor administrative ale 
Parlamentului (pentru a realiza economii totale de peste 6 milioane de euro) și, pe de altă 
parte, măsuri de natură organizațională care să permită economii structurale în domeniile 
interpretării (10 milioane de euro) și traducerii (11 milioane de euro, dintre care 8,6 milioane 
pentru CRE). Decizia privind limitarea traducerii CRE a făcut parte din acest acord general.

Biroul a aprobat acordul la 26 septembrie 2011 și a decis în special că „...traducerea 
automată a stenogramelor ședințelor în toate limbile oficiale ar putea fi oprită... rămânând 
disponibile într-o singură limbă...”. 

În rezoluția sa din 26 octombrie 20111, Parlamentul a confirmat decizia Biroului și a adoptat 
următoarea poziție „... consideră că economiile realizate în ceea ce privește interpretarea și 
traducerea nu amenință principiul multilingvismului, dar sunt posibile cu ajutorul inovării, 
reorganizării structurilor și noilor metode de lucru;...consideră că acordul atins la 
concilierea din 22 septembrie 2011 și în contextul estimărilor (rezoluția sa din 6 aprilie 2011 
adoptată în ședință plenară cu 479 de voturi) nu ar trebui pus sub semnul întrebării și niciun 
element al acordului respectiv nu ar trebui repus în discuție dacă nu au apărut între timp 
circumstanțe noi...”

3. Situația actuală 

Potrivit actualului articol 181, trebuie asigurată traducerea stenogramelor în toate limbile 
oficiale. Această traducere durează, de obicei, 4 luni. În același timp și în conformitate cu 
articolul 182, imediat după ședință este pusă la dispoziția publicului pe internet o înregistrare 
audiovizuală a dezbaterilor, conținând interpretarea în toate limbile oficiale, . Mai mult, 
dezbaterile sunt difuzate în timp real. Deputații pot, de asemenea, solicita traducerea în 
termen scurt a unor părți din stenogramă.

După adoptarea pachetului privind economiile pentru bugetul 2012, Parlamentul și-a pus în 
practică angajamentele bugetare și a început, din luna iulie 2011, cu traducerea CRE doar în 
limba engleză.

Această situație se află în contradicție cu actualele articole 181 și 146 din Regulamentul de 
procedură și ar putea pune sub semnul întrebării principiul multilingvismului. 

4. Poziția raportorului

Articolul 181 alineatul (1)

În contextul actualului climat economic și având în vedere angajamentele asumate de către 
Parlament în cadrul procedurii bugetare 2012, pare adecvată limitarea actualului sistem dual 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0461; punctele 77 și 78.
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(traducere și interpretare), care este și costisitor, și destul de redundant. Actuala tehnologie 
pune la dispoziția tuturor cetățenilor o înregistrare audiovizuală a dezbaterilor, conținând 
interpretarea în toate limbile oficiale, nu numai imediat după ședință, ci și în timp real.

Raportorul consideră că punerea la dispoziția publicului a traducerii stenogramelor într-o 
singură limbă ar crea o ierarhie în rândul limbilor oficiale ale Uniunii Europene și ar pune, 
astfel, sub semnul întrebării principiul multilingvismului. Prin urmare, este propusă 
întocmirea CRE exclusiv sub forma unui document multilingv în care toate intervențiile apar 
în limba lor originală, fără a se furniza nicio traducere în mod automat. Întocmirea 
stenogramelor exclusiv în limba lor originală va avea drept consecință economii mai mari la 
buget și resurse și, în același timp, va fi menținut principiul multilingvismului. 

Articolul 181 alineatul (4)

Deputații vor avea în continuare posibilitatea de a solicita traducerea în orice limbă a acelor 
părți din CRE care îi interesează. Este propusă modificarea articolului 181 alineatul (4), 
pentru a se face distincție între solicitările la care se răspunde în termenul standard (30 de zile 
lucrătoare) și cele la care se răspunde în termen scurt (10 zile lucrătoare). Solicitările de 
traduceri în termen scurt nu ar trebui făcute decât dacă este necesar. 

Chiar dacă nu va mai fi furnizată o traducere oficială a CRE, nu ar trebui să ne așteptăm la o 
creștere semnificativă a numărului solicitărilor de traducere a unor părți din CRE. Statisticile 
arată că, din iulie 2011, dată la care Parlamentul a început traducerea CRE doar în limba 
engleză, niciun deputat nu a solicitat până acum traducerea unor părți din CRE. 

Articolul 182

Raportorul consideră că este necesară modificarea articolului 182, ca urmare a modificării 
articolului 181. Este propusă adăugarea unui nou paragraf care subliniază din nou utilizarea 
tehnologiilor moderne de către Parlament, ce oferă tuturor cetățenilor în special posibilitatea 
de a urmări dezbaterile în plen cu interpretare în toate limbile oficiale în timp real și ex-post, 
prin intermediul serviciilor de tip video la cerere. Această inovație a fost introdusă în luna 
aprilie 2006. 

Parlamentul a dezvoltat, de asemenea, o tehnologie internă care permite CRE să fie conectate 
la difuzarea multilingvă pe internet și oferă posibilitatea găsirii tuturor intervențiilor în plen 
după vorbitor (arhive indexate). Această nouă tehnologie a fost introdusă în luna septembrie 
2008 și permite accesul de facto al publicului la CRE în toate limbile. CRE conectate la 
difuzarea multilingvă pe internet au fost deja puse la dispoziția publicului în timpul ultimelor 
două legislaturi. 

După perioada de 10 ani, este propusă păstrarea în arhivele Parlamentului a înregistrărilor 
audiovizuale cu interpretări conectate la CRE.


