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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení článku 181 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o 
doslovnom zápise a článku 182 o audiovizuálnom zázname rokovania (2012/2080(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 13. januára 2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26.októbra 2011 o návrhu všeobecného rozpočtu 
Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely–  a o 
opravných listoch č. 1/2012  a 2/2012 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na 
rozpočtový rok 20121,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2012),

A. keďže úspory v rozpočte v oblasti prekladu a tlmočenia nesmú ohrozovať zásadu 
mnohojazyčnosti, ale je možné ich uskutočniť pomocou inovácií a nových pracovných 
metód2,

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobudnú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 181 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Z každého rokovania sa vyhotovuje 
doslovný zápis vo všetkých úradných 
jazykoch.

1. Z každého rokovania sa vyhotovuje 
doslovný zápis ako mnohojazyčný 
dokument, v ktorom sa všetky vystúpenia 
uvádzajú v pôvodnom jazyku.

Or. en

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0461.
2 Pozri vyššie uvedené uznesenie z 26. októbra 2011, bod 77
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 181 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rečníci sú do jedného týždňa povinní 
vrátiť sekretariátu opravy zápisu svojho 
vystúpenia.

2. Rečníci môžu vykonať opravy zápisu 
svojho vystúpenia do piatich dní jeho od 
prijatia. Opravy sa zašlú v uvedenej lehote 
sekretariátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 181 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Doslovný zápis sa uverejní ako príloha 
Úradného vestníka Európskej únie.

3. Mnohojazyčný doslovný zápis sa 
uverejní ako príloha Úradného vestníka 
Európskej únie a uchová v archíve 
Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 181 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Poslanci môžu požiadať, aby boli časti
doslovného zápisu preložené v krátkej 
lehote.

4. Preklad časti doslovného zápisu do 
ktoréhokoľvek úradného jazyka sa 
uskutoční na žiadosť poslanca. Preklad sa 
v prípade potreby zabezpečí v krátkej 
lehote.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 182 – odsek -1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovania Parlamentu sa vysielajú v 
reálnom čase na jeho internetovej stránke 
s mnohojazyčným zvukovým záznamom zo 
všetkých aktívnych tlmočníckych kabín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 182 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hneď po skončení denného rokovania sa 
pripraví audiovizuálny záznam rokovania 
vrátane zvukových nahrávok zo všetkých 
tlmočníckych kabín a sprístupní sa na 
internete.

Hneď po skončení denného rokovania sa 
pripraví indexovaný audiovizuálny záznam 
rokovania vrátane zvukových nahrávok zo 
všetkých aktívnych tlmočníckych kabín a 
sprístupní sa na internetovej stránke 
Parlamentu počas prebiehajúceho a 
nasledujúceho volebného obdobia, po 
skončení ktorého sa uloží do archívu 
Parlamentu. Tento audiovizuálny záznam 
je odkazom prepojený s doslovnými
zápismi rokovaní hneď potom, ako sú 
dostupný.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predseda Parlamentu informoval listom z 13. januára 2012 Výbor pre ústavné veci o 
rozhodnutí, ktoré prijalo predsedníctvo, a to obmedziť preklad doslovných zápisov rokovaní 
(článok 181), k čomu sa Parlament zaviazal pri príprave rozpočtu na rok 2012. Doslovný 
zápis by naďalej existoval ako mnohojazyčný dokument, v ktorom by boli vystúpenia 
prepísané v pôvodnom jazyku a boli by preložené iba do angličtiny. Jednotliví poslanci by 
však stále mali možnosť požiadať o preklad do rozličných jazykov tých častí záznamu, o 
ktoré by mali záujem. 

Výbor pre ústavné veci dostal žiadosť, aby túto záležitosť preskúmal a vypracoval správu o 
možných zmenách a doplneniach k článku 181. 

1. Historické súvislosti

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku o preklade doslovného zápisu rokovania (tzv. 
compte rendu in extenso - CRE) Výbor pre ústavné veci prijal už v roku 20071 v správe 
Richarda Corbetta.

Po rozšírení Únie v roku 2004 dostal Parlament vzhľadom na nedostatočnú kapacitu pre 
preklad do všetkých jazykov výnimku, aby sa CRE mohli naďalej prekladať do 11 „starých“ 
jazykov. Platnosť tejto výnimky skončila v septembri 2007 a vtedy nastala potreba zosúladiť 
jazykový režim s článkom 146, ktorým sa ustanovuje, že  „všetky dokumenty Parlamentu 
musia byť vypracované v úradných jazykoch“.

V Corbettovej správe sa navrhovalo uverejňovať CRE iba v pôvodnom jazyku a súčasne 
sprístupniť audiovizuálny záznam rokovaní na internetovej stránke spolu s tlmočením do 
všetkých úradných jazykov. Tento návrh prevzal rozhodnutie, ktoré prijalo predsedníctvom v 
januári 2006.

Avšak vo svojom uznesení z 24. októbra 20072 drvivá väčšina poslancov (568 za, 94 proti, 17 
sa zdržali hlasovania) rozhodla na plenárnom zasadnutí, že sa povinnosť prekladu CRE do 
všetkých úradných jazykov zachová.  Plénum sa dohodlo, že sa na internete bezodkladne 
sprístupnia audiovizuálne záznamy rokovaní s tlmočením do všetkých úradných jazykov 
(súčasný článok 182 rokovacieho poriadku).

2. Smerovanie, ktoré zvolilo predsedníctvo v roku 2011

V súvislosti so súčasnou hospodárskou a finančnou krízou chcel Parlament prispieť k úsiliu, 
ktoré vyvíjajú členské štáty, a zaviazal sa k tomu, že v rámci rozpočtu na rok 2012 uskutoční 
súbor úsporných opatrení, ktorými zníži náklady na svoju činnosť.
                                               
1 Správa prijatá 5. októbra 2007, A6-0354/2007
2 P6_TA(2007)0460
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Predsedníctvo a Výbor pre rozpočet dosiahli na zmierovacom zasadnutí 22. septembra 2011 
dohodu. Schválený súbor opatrení zahŕňal na jednej strane zníženie administratívnych 
nákladov Parlamentu (s cieľom dosiahnuť celkové úspory vo výške vyše 6 miliónov EUR) a 
na druhej strane organizačné opatrenia, ktoré umožnia štrukturálne úspory v oblasti tlmočenia 
(10 miliónov EUR) a prekladu (11 miliónov EUR, z ktorých 8,6 miliónov na CRE). Súčasťou 
tejto všeobecnej dohody bolo rozhodnutie obmedziť preklad CRE.

Predsedníctvo podporilo dohodu z 26. septembra 2011 a rozhodlo konkrétne to, že „… 
automatický preklad doslovných záznamov do všetkých úradných jazykov by sa mohol ukončiť
…  …a naďalej by tento záznam bol dostupný v jednom jazyku...“.

Parlament vo svojom uznesení z 26. októbra 20111 potvrdil rozhodnutie predsedníctva a prijal 
toto stanovisko: „... domnieva sa, že úspory v oblasti tlmočenia a prekladu neohrozujú zásadu 
viacjazyčnosti, ale sú možné v dôsledku inovácie, reorganizácie štruktúr a nových pracovných 
postupov;... domnieva sa, že dohoda, ktorá sa dosiahla v zmierovacom konaní 22. septembra 
2011 a v súvislosti s odhadmi (uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 prijaté v 
pléne 479 hlasmi za), by sa nemala spochybňovať, a že v prípade, že nenastali žiadne nové 
okolnosti, by sa žiadny z prvkov tejto dohody nemal opätovne otvárať... “

3. Súčasný stav 

V súlade so súčasným článkom 181 sa má zabezpečovať preklad doslovného zápisu rokovaní 
do všetkých úradných jazykov. Zabezpečenie prekladu zvyčajne trvá 4 mesiace. Zároveň a v 
súlade s článkom 182 sa na internete hneď po ukončení rokovania verejnosti sprístupňuje 
audiovizuálny záznam z rokovaní s tlmočením do všetkých úradných jazykov. Prenos 
rokovanie sa navyše vysiela v reálnom čase na internete. Poslanci tiež môžu požiadať, aby 
boli časti doslovného zápisu preložené v krátkej lehote.

Po prijatí súboru úsporných opatrení pre rozpočet na rok 2012 Parlament skutočne splnil svoje 
rozpočtové záväzky a začal od júla 2011 prekladať CRE iba do angličtiny.

Táto situácia je rozpore s platným znením článku 181 a článku 146 a mohla by ohroziť zásadu 
mnohojazyčnosti. 

4. Stanovisko spravodajcu

Článok 181 ods. 1

V rámci súčasnej hospodárskej atmosféry a vzhľadom na záväzky, ktoré na seba prevzal 
Parlament v rozpočtovom procese na rok 2012, sa zdá vhodné obmedziť súčasný duálny 
systém (preklad a tlmočenie), ktorý je finančne nákladný a zároveň do značnej miery 
nadbytočný. Vďaka súčasným technológiám majú všetci občania prístup k audiovizuálnemu 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0461; ods. 77 a 78
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záznamu rokovaní s tlmočením do všetkých úradných jazykov nielen hneď po ukončení 
rokovania, ale aj v reálnom čase.

Spravodajca sa nazdáva, že poskytnutím prekladu doslovného zápisu iba v jednom jazyku by 
sa mohla vytvoriť medzi úradným jazykmi Európskej únie istá hierarchia, čím by sa 
spochybnila zásada mnohojazyčnosti. Preto sa navrhuje vypracovať CRE iba ako 
mnohojazyčný dokument, v ktorom budú všetky vystúpenia zaznamenané iba v ich 
pôvodnom jazyku bez toho, aby sa automaticky poskytoval akýkoľvek preklad.  
Vypracovanie doslovných zápisov v ich pôvodnom jazyku povedie k väčším úsporám 
rozpočtu a zdrojov a zároveň sa zachová zásadám mnohojazyčnosti. 

Článok 181 ods. 4

Poslanci budú mať aj naďalej možnosť požiadať o preklad tej časti CRE, o ktorú budú mať 
záujem, do ktoréhokoľvek jazyka. Článok 181 ods. 4 sa navrhuje pozmeniť a doplniť tak, aby 
sa rozlišovalo medzi žiadosťou o predloženie prekladu v štandardnom časovom rámci (30 
pracovných dní) a v krátkej lehote (10 pracovných dní). Žiadosti o preklad v krátkej lehote by 
sa mali predkladať len v prípade potreby. 

Aj keď sa už nebudú poskytovať úradné preklady CRE , nemalo by sa očakávať podstatné 
zvýšenie žiadostí o preklad častí CRE. Štatistiky dokazujú, že od júla 2011, keď Parlament 
začal s prekladmi CRE iba do angličtiny, doposiaľ nenastal prípade, že by poslanec požiadal o 
preklad častí CRE. 

Článok 182

Spravodajca považuje za potrebné upraviť v dôsledku zmeny a doplnení článku 181 aj článok 
182 . Navrhuje sa doplniť nový odsek, ktorý ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že parlament 
využíva moderné technológie, čo konkrétne poskytuje všetkým občanom príležitosť, aby 
sledovali plenárne rokovania s tlmočením do všetkých úradných jazykov v reálnom čase a po 
ich skončení zo záznamu. Táto inovácia bola zavedená v apríli 2006. 

Parlament tiež vyvinul svoju vlastnú technológiu, ktorá umožňuje prepojiť CRE na 
mnohojazyčným internetovým prenosom a poskytuje príležitosť vyhľadať vystúpenia v pléne 
podľa rečníka (indexované záznamy). Táto nová technológia sa zaviedla v septembri 2008 a 
de facto umožňuje verejnosti prístup k CRE vo všetkých jazykoch. CRE s prepojením na 
mnohojazyčné vysielanie na internete je prístupný verejnosti už 2 volebné obdobia. 

Navrhuje sa, aby po uplynutí tohto 10-ročného obdobia boli audiovizuálne záznamy s 
tlmočením prepojené s CRE uložené v archívoch Parlamentoch.


