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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 181 Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednem zapisu sej in 
člena 182 o avdiovizualnem zapisu sej
(2012/2080(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 13. januarja 2012,

– ob upoštevanju resolucije z dne 26. oktobra 2011 o predlogu splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 2012, kot ga je spremenil Svet – vsi oddelki – in 
pisnih predlogov spremembe št. 1/2012 in 2/2012 k predlogu splošnega proračuna 
Evropske unije za proračunsko leto 20121,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker varčevanje pri proračunu za prevajanje in tolmačenje ne sme ogroziti načela 
večjezičnosti, je pa možno s pomočjo inovacij in novih delovnih metod2,

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 181 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Za vsako sejo se pripravi dobesedni 
zapis v vseh uradnih jezikih.

1. Za vsako sejo se pripravi dobesedni 
zapis kot večjezični dokument, v katerem 
se vsi govori pojavijo v izvirnem jeziku.

Or. en

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 181 – odstavek 2

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0461.
2 Glej zgoraj omenjeno resolucijo z dne 26. oktobra 2011, odstavek 77.
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Govorniki morajo popravke k zapisu 
svojih govorov vrniti sekretariatu v tednu 
dni.

2. Govorniki lahko naredijo popravke k 
zapisu svojih govorov v petih delovnih 
dneh od prejema. Popravke v tem roku 
pošljejo sekretariatu.

Or. en

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 181 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Dobesedni zapis seje se objavi kot 
priloga k Uradnemu listu Evropske unije.

3. Večjezični dobesedni zapis seje se 
objavi kot priloga k Uradnemu listu 
Evropske unije in se shrani v arhivu 
Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 181 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Poslanci lahko zahtevajo, da se izvlečki 
iz dobesednega zapisa prevedejo v čim 
krajšem času.

4. Na prošnjo poslanca se naredi prevod 
izvlečka dobesednega zapisa v kateri koli 
uradni jezik. Po potrebi se prevod zagotovi 
v čim krajšem času.

Or. en

Predlog spremembe 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 182 – odstavek -1 (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Seje Parlamenta se prenašajo neposredno 
na njegovem spletišču, skupaj z 
večjezičnim zvočnim posnetkom iz vseh 
dejavnih tolmaških kabin.

Or. en

Predlog spremembe 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 182 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Takoj po seji se avdiovizualni zapis vsake
seje, vključno z zvočnimi posnetki iz vseh 
tolmaških kabin, presname in objavi na
internetu.

Takoj po seji se indeksirani avdiovizualni 
zapis seje, vključno z zvočnimi posnetki iz
vseh dejavnih tolmaških kabin, presname 
in objavi na spletišču med tekočim in 
naslednjim parlamentarnim obdobjem, 
potem pa se ga shrani v arhivu 
Parlamenta. Avdiovizualni zapis mora biti 
povezan z dobesednimi zapisi sej takoj, ko 
so na voljo.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Predsednik je s pismom z dne 12. januarja 2012 obvestil Odbor za ustavne zadeve o sklepu 
predsedstva, da se omeji prevod dobesednih zapisov poročil sej (člen 181) kot del zavez, ki jih 
je Parlament sprejel pri proračunu za leto 2012. Dobesedni zapis bo še naprej obstajal kot 
večjezični dokument, v katerem so govori dobesedno zapisani v izvirnem jeziku in prevedeni 
le v angleščino. Posamezni poslanci bodo še vedno lahko zaprosili prevod delov, ki jih 
zanimajo, v različne jezike. 

Odbor za ustavne zadeve je bil zaprošen, da zadevo preuči in pripravi predlog poročila o 
možni spremembi člena 181. 

1. Zgodovinsko ozadje

Odbor za ustavne zadeve je v poročilu Richarda Corbetta iz leta 20071 že sprejel predloge 
sprememb člena o dobesednih zapisih sej (compte rendu in extenso – CRE). 

Po širitvi leta 2004 je bila Parlamentu izjemoma dovoljeno, da se še naprej prevaja dobesedne 
zapise v 11 „starih“ jezikov zaradi nezadostnih zmogljivosti za prevajanje v nove jezike. Ta 
izjema je potekla septembra 2007 in vzpostaviti je bilo treba sistem v skladu s členom 146, ki 
določa, da se vsi dokumenti Parlamenta pripravijo v uradnih jezikih.

V poročilu Corbett je bilo predlagano, da se dobesedni zapis objavi zgolj izvirnem jeziku, 
obenem pa se na internetu objavi avdiovizualni zapis seje, skupaj s tolmačenjem v vse uradne 
jezike. Predlog spominja na sklep, ki ga je predsedstvo sprejelo januarja 2006.

Toda na plenarnem zasedanju 24. oktobra 20072 je bilo z veliko večino glasov sklenjeno (568 
glasov za, 94 proti, 17 vzdržanih), da se ohrani obveznost prevajanja dobesednega zapisa v 
vse uradne jezike. Dogovorjeno je bilo tudi, da se avdiovizualne zapise sej, skupaj s 
tolmačenjem v vse uradne jezike, takoj objavi na internetu (veljavni člen 182 poslovnika).

2. Stališče predsedstva iz leta 2011

Zaradi svetovne gospodarske in finančne krize je Parlament želel prispevati k prizadevanjem 
držav članic in se je zavezal k svežnju varčevalnih ukrepov v proračunu za leto 2012.
Predsedstvo in Odbor za proračun sta se dogovorila na spravnem sestanku dne 22. septembra 
2011. Sveženj vključuje ukrepe zmanjševanja upravnih stroškov Parlamenta (skupno več kot 
6 milijonov EUR prihranka), po drugi strani pa organizacijske ukrepe, ki omogočajo 
strukturno spremembo gospodarstva na področju tolmačenja (10 milijonov EUR) in 
prevajanja (11 milijonov EUR, od tega 8.6 milijonov na račun dobesednega zapisa). 

                                               
1 Poročilo sprejeto 5. oktobra 2007, A6-0354/2007
2 P6_TA(2007)0460
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Odločitev, da se omeji prevajanje dobesednih zapisov je del tega splošnega dogovora.

Predsedstvo je dogovor potrdilo 26. septembra 2011, predvsem pa je odločilo, „da se lahko 
preneha s samodejnim predvajanjem dobesednih zapisov v vse jezike…... in da ostane na 
voljo samo v enem jeziku…“

Parlament je v svoji resoluciji z dne 26. oktobra 20111 potrdil odločitev predsedstva in sprejel 
naslednje stališče: „.. meni, da varčevanje pri tolmačenju in prevajanju ne ogroža načela 
večjezičnosti, saj je uresničeno na podlagi inovacij, reorganizacije in novih metod 
dela;….meni, da dogovor, dosežen med posvetovanjem 22. septembra 2011 ter v okviru 
priprave načrta odhodkov (njegova resolucija z dne 6. aprila 2011, sprejeta na plenarnem 
zasedanju s 479 glasovi za), ne bi smel biti postavljen pod vprašaj in da ne bi smeli znova 
načenjati razprave o nobenem od teh elementov, če od takrat niso nastale nove okoliščine;“

3. Sedanje stanje 

V skladu z veljavnim besedilom člena 181 je treba prevesti dobesedne zapise v vse uradne 
jezike. Za prevod so običajno potrebni štirje meseci. Obenem pa se avdiovizualni zapis sej, 
skupaj se tolmačenjem v vse uradne jezike, v skladu s členom 182 takoj po seji javno objavi 
na internetu. Še več, seje so predvajane v dejanskem času. Poslanci lahko tudi zahtevajo, da se 
izvlečki dobesednega zapisa prevedejo v čim krajšem času.

Parlament je po sprejetju svežnja varčevalnih ukrepov v proračunu za leto 2012 uveljavil 
svoje proračunske zaveze in od 1. julija dalje se dobesedni zapis prevaja samo v angleščino.

Stanje je v nasprotju z veljavnima členoma 181 in 146 in bi lahko ogrozilo načelo 
večjezičnosti. 

4. Stališče poročevalca

Člen 181(1)

V sedanjem gospodarskem ozračju in glede na zaveze, ki jih je Parlament dal v proračunskem 
postopku za leto 2102, se zdi umestno omejiti sedanji dvojni sistem prevajanja in tolmačenja, 
ki je obenem drag in več ali manj odvečen. Sedanja tehnologija omogoča državljanom, da 
spremljajo avdiovizualne zapise sej s tolmačenjem v vse uradne jezike ne le tako po seji, pač 
pa tudi med samo sejo. 

Poročevalec meni, da bi prevajanje dobesednih zapisov v samo en jezik ustvarilo hierarhijo 
med uradnimi jeziki Evropske unije in bi torej ogrozilo načelo večjezičnosti. Zato predlaga, 
da se dobesedni zapis pripravi zgolj kot večjezični dokument, v katerem se vsi prispevki 
pojavijo samo v izvirnem jeziku, ne da bi se samodejno zagotovilo tudi prevod. Priprava 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0461; odstavka 77 in 78
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dobesednih zapisov zgolj v izvirnem jeziku bi pomenila večji proračunski prihranek in 
prihranek virov, hkrati pa bi spoštovala načelo večjezičnosti. 

Člen 181(4)

Poslanci bodo lahko še vedno zaprosili za prevod izvlečka dobesednega zapisa, ki jih zanima, 
v kateri koli jezik. Predlagana je sprememba člena 181(4), da bi se razlikovalo med zahtevki, 
vloženimi v običajnem roku (30 delovnih dni) in v kratkem roku (10 delovnih dni). Zahtevki 
za prevod v kratkem času bi morali biti možni samo kadar je nujno.

Čeprav ne bo več uradnih prevodov dobesednih zapisov, pa ne kaže pričakovati znatnega 
porasta zahtev po prevodu izvlečkov dobesednih zapisov. Statistični podatki kažejo, da od 
julija 2011, ko je Parlament začel prevajati dobesedni zapis samo v angleščino, pa do zdaj, še 
noben poslanec ni zahteval prevod izvlečka dobesednega prevoda. 

Člen 182

Poročevalec meni, da je treba zaradi spremembe člena 181 spremeniti člen 182. Predlagan je 
nov odstavek, ki še dodatno poudarja uporabo moderne tehnologije v Parlamentu, ki 
predvsem omogoča vsem državljanom, da spremljajo plenarna zasedanja, skupaj s 
tolmačenjem v vse uradne jezike, v dejanskem času, po seji pa s pomočjo videov na zahtevo. 
Ta inovacija je bila uvedena aprila 2006. 

Parlament je tudi razvil lastno tehnologijo, ki omogoča povezavo med dobesednim zapisom in 
večjezičnim spletnim prenašanjem, ter možnost iskanja govorov po imenu govorca 
(indeksirane evidence). Nova tehnologija je bila uvedena septembra 2008 in dejansko 
omogoča javnosti dostop do dobesednih zapisov v vseh jezikih. Dobesedni zapis s povezavo 
na večjezični spletni prenos je javnosti na voljo že dve parlamentarni obdobji. 

Po desetletnem obdobju je predlagano, da se shrani avdiovizualne zapise skupaj s 
tolmačenjem in povezane z dobesednimi zapisi, v arhivu Parlamenta. 


