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ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ 

 

ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
1
 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, 
 
- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 

24 και 342, 
 
- έχοντας υπόψη τον κανονισµό αριθ. 1/1958 του Συµβουλίου περί καθορισµού του 

γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος, 
 
- έχοντας υπόψη τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 

παράγραφος 2, 64 παράγραφος 1, 73, 154 παράγραφος 2, 156, 158, 159, 169, 193, 194 και 
195, 

 
- έχοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 16ης Οκτωβρίου 2003 για τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας2, 
 
- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης, και ιδίως το σηµείο 40, 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 11ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε τη 

νοµοθετική επικουρία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα µέλη του: «Αυξάνοντας την 
απόδοσή µας» («Raising the Game»), 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2011, µε θέµα «Πλήρης 

πολυγλωσσία µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων στη διερµηνεία - εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 3ης Μαΐου 2004, σχετικά µε τους 

κανόνες για τις µετακινήσεις των αντιπροσωπειών των επιτροπών εκτός των τριών τόπων 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 6, 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, της 10ης Μαρτίου 2011, 

σχετικά µε τις εκτελεστικές ρυθµίσεις που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών, και 
ιδίως το άρθρο 6, 

 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεµβρίου 2013, µε τίτλο: «Μια 

περισσότερο αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική διερµηνεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο»3 

 

                                                 
1 Ο παρών Κώδικας Συµπεριφοράς αντικαθιστά τον Κώδικα Συµπεριφοράς της 17ης Νοεµβρίου 2008. 
2 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
3 P7_TA PROV(2013)0347 
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- έχοντας υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε την 
τροποποίηση του άρθρου 173 και την προσθήκη του άρθρου 173α του Κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4 καθώς και την απόφαση του Κοινοβουλίου, της 20ής 
Νοεµβρίου 2012, σχετικά µε την τροποποίηση των άρθρων 181 και 182 του Κανονισµού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία σχετίζονται αµφότερα µε τα Πλήρη Πρακτικά και 
την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών (νυν άρθρα 194 και 195 του Κανονισµού), 

 
- έχοντας υπόψη τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας της 15ης Μαρτίου 2006 που συνήφθη µε 

τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, 
 
- έχοντας υπόψη τις διοικητικές πρακτικές διευθετήσεις µεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2011, για την εφαρµογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 
ΣΛΕΕ σε περίπτωση συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, 

 
- έχοντας υπόψη τη συµφωνία συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014 που συνήφθη µεταξύ 

του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, 

 
λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
 
(1)  Στο ψήφισµά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε την κατάσταση προβλέψεων για το 2007, 

το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η πολυγλωσσία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το 
θεσµικό όργανο και τα µέλη του, αλλά παραδέχθηκε το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η 
διατήρηση µιας υπερµεγέθους υπηρεσίας µετάφρασης και διερµηνείας. Στα ψηφίσµατά του 
της 5ης Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 5/2005 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τις δαπάνες διερµηνείας του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συµβουλίου, και της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις δαπάνες µετάφρασης της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, το Κοινοβούλιο επεσήµανε ότι η πολυγλωσσία παρέχει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωµα του δηµοκρατικού ελέγχου και ότι οι 
γλωσσικές υπηρεσίες των θεσµικών οργάνων της ΕΕ συµβάλλουν ώστε τα όργανα αυτά να 
παραµένουν ανοιχτά και διαφανή για τους πολίτες της Ευρώπης και χαιρέτισε µε 
ικανοποίηση την υψηλή ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών. Στο ψήφισµά του της 29ης 
Μαρτίου 2012 σχετικά µε την κατάσταση προβλέψεων για το 2013, το Κοινοβούλιο 
υπεράσπισε την αρχή της πολυγλωσσίας και τόνισε τη µοναδικότητα του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά τις ανάγκες διερµηνείας και µετάφρασης, υπογραµµίζοντας συγχρόνως τη 
σπουδαιότητα της διοργανικής συνεργασίας στον τοµέα αυτό. 

 
(2) Τα έγγραφα που παράγονται από το Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν την υψηλότερη δυνατή 

ποιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ποιότητα όταν το Κοινοβούλιο ενεργεί 
ως νοµοθέτης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας. 

 
(3) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, η οποία 

είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωµα των βουλευτών να εκφράζονται 
στη γλώσσα της επιλογής τους, όλοι οι χρήστες πρέπει να τηρούν σχολαστικά τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κώδικα, όταν κάνουν χρήση των γλωσσικών υπηρεσιών. 

 

                                                 
4 ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ.409. 
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(4) Η βιώσιµη εφαρµογή της πλήρους πολυγλωσσίας προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση των 
χρηστών των γλωσσικών υπηρεσιών µε πλήρη επίγνωση του κόστους παροχής αυτών των 
υπηρεσιών και, εποµένως, της ευθύνης που φέρουν ως προς τη χρήση τους µε βέλτιστη 
αξιοποίηση των πόρων. 

 
(5) Κατά τη µεταβατική περίοδο που θα παρουσιαστεί έλλειψη γλωσσικών πόρων συνεπεία 

µιας διεύρυνσης, απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων για τον καταµερισµό αυτών των πόρων, 
 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 
1. Τα γλωσσικά δικαιώµατα των βουλευτών διέπονται από τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Τα δικαιώµατα αυτά διασφαλίζονται βάσει των αρχών της «πλήρους 
πολυγλωσσίας µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων». Ο παρών κώδικας συµπεριφοράς 
καθορίζει τους όρους εφαρµογής αυτής της αρχής, ιδίως δε τις προτεραιότητες που πρέπει 
να τηρούνται στις περιπτώσεις που οι γλωσσικοί πόροι δεν επιτρέπουν την παροχή όλων 
των ζητούµενων διευκολύνσεων. 

 
2. Η διαχείριση των γλωσσικών διευκολύνσεων στο Κοινοβούλιο γίνεται µε βάση τις αρχές 

της «πλήρους πολυγλωσσίας µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων». Έτσι, υπάρχει πλήρης 
σεβασµός του δικαιώµατος των βουλευτών να χρησιµοποιούν στο Κοινοβούλιο την επίσηµη 
γλώσσα της επιλογής τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 
πόροι που διατίθενται στην πολυγλωσσία ελέγχονται µε τη διαχείρισή τους βάσει των 
πραγµατικών αναγκών των χρηστών, µε µέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης των χρηστών 
όσον αφορά τις ευθύνες τους καθώς και µε έναν καλύτερο προγραµµατισµό των αιτήσεων 
για γλωσσικές διευκολύνσεις. 

 
3. Το σχέδιο χρονοδιαγράµµατος των περιόδων συνόδου που υποβάλλεται στη ∆ιάσκεψη των 

Προέδρων λαµβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τους περιορισµούς που επιβάλλει 
στις εργασίες των επίσηµων οργάνων του Κοινοβουλίου η «πλήρης πολυγλωσσία µε 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων». 

 
4. Οι διευκολύνσεις διερµηνείας και µετάφρασης παρέχονται αποκλειστικά στους χρήστες και 

για τις κατηγορίες εγγράφων που απαριθµούνται στα άρθρα 2 και 13. Χωρίς τη ρητή και 
κατ’ εξαίρεσιν χορηγούµενη άδεια του Προεδρείου, δεν µπορούν να τεθούν στη διάθεση 
ούτε των βουλευτών, σε ατοµικό επίπεδο, ούτε εξωτερικών οργανισµών. Η νοµογλωσσική 
οριστικοποίηση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες εγγράφων που απαριθµούνται στο 
άρθρο 11. 

 
5. Η διαχείριση των γλωσσικών πόρων οργανώνεται στο πλαίσιο ενός συστήµατος ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ των χρηστών και των γλωσσικών υπηρεσιών. Οι χρήστες καθορίζουν 
και αναπροσαρµόζουν τις γλωσσικές τους ανάγκες µέσω ενός «γλωσσικού προφίλ 
διερµηνείας» και τριµηνιαίων προβλέψεων των µεταφραστικών αναγκών, των οποίων ο 
στόχος είναι να διευκολύνουν τη µεσοπρόθεσµη όσο και τη µακροπρόθεσµη διαχείριση των 
γλωσσικών πόρων. Οι χρήστες ανακοινώνουν στις γλωσσικές υπηρεσίες τις πραγµατικές 
τους ανάγκες εντός των προθεσµιών που καθορίζει ο παρών κώδικας συµπεριφοράς. Οι 
γλωσσικές υπηρεσίες ενηµερώνουν τους χρήστες για τυχόν έλλειψη πόρων. 
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6. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες είναι αρµόδιοι για τον καθορισµό των γλωσσικών τους 

αναγκών, εναπόκειται στην υπηρεσία παροχής των διευκολύνσεων να προβεί στις αναγκαίες 
οργανωτικές διευθετήσεις και αποφάσεις. 

 
7. Οι συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων ρυθµίζονται από τους «∆ιοικητικούς κανόνες για 

τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων». Στις περιπτώσεις στις οποίες οι γλωσσικοί πόροι 
δεν επιτρέπουν την παροχή όλων των ζητούµενων διευκολύνσεων στις οµάδες, 
εφαρµόζονται οι όροι του παρόντος κώδικα συµπεριφοράς. 

 
 

ΜΕΡΟΣ I 

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
 

Άρθρο 2 

Σειρά προτεραιότητας για τη διερµηνεία 

 
1. Η διερµηνεία προορίζεται αποκλειστικά για τους χρήστες σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά 

προτεραιότητας: 
 

α) σύνοδος ολοµελείας· 
β) πολιτικές συνεδριάσεις προτεραιότητας, όπως είναι οι συνεδριάσεις του Προέδρου, 

των ιθυνόντων οργάνων του Κοινοβουλίου (όπως καθορίζονται στον Τίτλο Ι 
Κεφάλαιο IΙΙ του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και των επιτροπών 
συνδιαλλαγής· 

γ) i) κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και τριµερείς 
διάλογοι: κατά τις περιόδους επιτροπών, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
αντιπροσωπείες καθώς και οι τριµερείς διάλογοι έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε 
όλους τους άλλους χρήστες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), 

 ii) πολιτικές οµάδες: κατά τις περιόδους συνόδου ολοµελείας και τις περιόδους 
οµάδων, οι πολιτικές οµάδες έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε όλους τους άλλους 
χρήστες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· 

δ) κοινές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων της 
ΕΕ· 

ε) συνεντεύξεις Τύπου, δράσεις θεσµικών µέσων ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένων των 
σεµιναρίων, άλλες θεσµικές εκδηλώσεις επικοινωνίας· 

στ) άλλα επίσηµα όργανα εξουσιοδοτούµενα από το Προεδρείο και τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων· 

ζ) ορισµένες διοικητικές λειτουργίες (δοκιµασίες στο πλαίσιο διαγωνισµών, σεµινάρια, 
γενικές συνελεύσεις του προσωπικού, κ.λπ.). 

 
Η διερµηνεία περιορίζεται κατ’ αρχήν στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων. Η 
διερµηνεία για διοικητικές συνεδριάσεις µπορεί εποµένως να παρασχεθεί µόνο µε 
προηγούµενη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα, βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του 
χρήστη, καθώς και τεχνικής γνωµάτευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των πόρων µε σκοπό τη διάθεση για την εν λόγω 
συνεδρίαση χρονοθυρίδας στην οποία δεν έχει προγραµµατισθεί µεγάλος αριθµός 
κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. 
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2. Το Κοινοβούλιο παρέχει επίσης υπηρεσίες διερµηνείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ (σύµφωνα µε το Πρώτο Πρωτόκολλο της Συµφωνίας του 
Κοτονού), στην Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αµερικής και στις µικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις 
(σύµφωνα µε τις εν ισχύι διατάξεις), καθώς και στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή (σύµφωνα 
µε τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας της 15ης Μαρτίου 2006). 

 
3. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο παρέχει υπηρεσίες διερµηνείας σε άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά 

όργανα, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή βάσει της συµφωνίας συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014. 

 
 

Άρθρο 3 

Σύστηµα διερµηνείας 

 
Η διερµηνεία για όλους τους χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται 
αποκλειστικά από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 
 
Η ταυτόχρονη διερµηνεία παρέχεται βάσει ενός µεικτού συστήµατος, το οποίο µπορεί να κάνει 
χρήση όλων των γενικώς αναγνωρισµένων συστηµάτων διερµηνείας, µε βάση τις πραγµατικές 
γλωσσικές ανάγκες και τη διαθεσιµότητα των διερµηνέων. 
 
 
 

Άρθρο 4 

Γλωσσικό καθεστώς για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας 

 
1. Με εξαίρεση τη σύνοδο της Ολοµελείας, για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας κάθε 

χρήστης καθορίζει, κατά τη συγκρότησή του, και ενηµερώνει τακτικά ένα γλωσσικό προφίλ 
διερµηνείας, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των βουλευτών που απαρτίζουν το εν 
λόγω όργανο. Η διαχείριση του προφίλ υπάγεται στην αρµοδιότητα της γραµµατείας του 
οργάνου, σε συµφωνία µε τον πρόεδρό του. Ενηµερώνεται τακτικά µε βάση τις 
απαιτούµενες και πραγµατικά χρησιµοποιούµενες γλώσσες, µε κοινή συµφωνία µεταξύ της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων και της γραµµατείας του κοινοβουλευτικού 
οργάνου, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15. Κάθε γραµµατεία επιτροπής 
και αντιπροσωπείας ορίζει έναν µόνο υπεύθυνο για την επικοινωνία µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, η οποία µε τη σειρά της ορίζει έναν µόνο υπεύθυνο 
επικοινωνίας για κάθε επιτροπή και αντιπροσωπεία. 

 
2. Οι συνεδριάσεις διοργανώνονται µε τις ενεργητικές και παθητικές γλώσσες που 

προβλέπονται στο γλωσσικό προφίλ διερµηνείας. Αν µε βάση τις προβλέψεις για τη 
συµµετοχή βουλευτών και επίσηµων προσκεκληµένων σε µια συγκεκριµένη συνεδρίαση 
είναι σαφές ότι δεν θα χρειαστεί µια δεδοµένη γλώσσα, η γραµµατεία του οργάνου 
ενηµερώνει αµέσως τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 

 
 

Άρθρο 5 

Γλωσσικό καθεστώς για τις συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας 
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Κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες 
1. Το γλωσσικό καθεστώς καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφοι 3 και 4 του 

Κανονισµού, µέσω της επιβεβαίωσης, από τα µέλη, της παρουσίας τους στη συνεδρίαση, το 
αργότερο την Πέµπτη της δεύτερης εβδοµάδας που προηγείται της εν λόγω συνεδρίασης. 

2. Για τις αποστολές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των εβδοµάδων που 
προβλέπονται για εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, η ενεργητική διερµηνεία 
παρέχεται κατ' ανώτατο όριο σε πέντε γλώσσες που περιλαµβάνονται στο γλωσσικό προφίλ 
της επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 
Παθητική διερµηνεία των γλωσσών που περιλαµβάνονται στο γλωσσικό προφίλ της 
επιτροπής ή αντιπροσωπείας µπορεί να παρέχεται εφόσον δεν απαιτεί αύξηση του αριθµού 
των θαλάµων διερµηνείας και/ή των διερµηνέων. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το Προεδρείο 
µπορεί να επιτρέψει τη διερµηνεία σε περισσότερες από πέντε γλώσσες, εντός των ορίων 
των δηµοσιονοµικών πόρων και της διαθεσιµότητας διερµηνέων5. 

3.  Για τις αποστολές που πραγµατοποιούνται εκτός των εβδοµάδων που προβλέπονται για 
εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες εφαρµόζεται περιορισµένο γλωσσικό 
καθεστώς το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διερµηνεία προς µία από τις γλώσσες που 
περιλαµβάνονται στο προφίλ της επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 
 

Πολιτικές οµάδες 
4. Η ενεργητική διερµηνεία παρέχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 60%, των γλωσσών του 

γλωσσικού προφίλ διερµηνείας της οµάδας, χωρίς ο αριθµός των ενεργητικών γλωσσών να 
µπορεί να υπερβεί τις επτά γλώσσες. 
Η παθητική διερµηνεία των γλωσσών που εκπροσωπούνται στην οµάδα µπορεί να 
παρέχεται εφόσον δεν απαιτεί αύξηση του αριθµού των θαλάµων διερµηνείας και/ή 
διερµηνέων. 
Αν η γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας δεν περιλαµβάνεται στο γλωσσικό προφίλ 
διερµηνείας της οµάδας, η παθητική και ενεργητική διερµηνεία της γλώσσας αυτής µπορεί 
να παρέχεται συµπληρωµατικώς. 
Κατ’ εξαίρεσιν, το Προεδρείο µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τους κανόνες που 
θεσπίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Όταν επιτρέπει παρέκκλιση, το Προεδρείο 
µπορεί να ζητεί από την οµάδα να συµµετάσχει στα έξοδα που συνεπάγεται η παρέκκλιση. 

 
 

Άρθρο 6 

Προγραµµατισµός, συντονισµός και εξέταση των αιτήσεων για τη διεξαγωγή συνεδρίασης µε 

διερµηνεία 

 
1. Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις Εσωτερικών Πολιτικών και Εξωτερικών Πολιτικών και οι γενικοί 

γραµµατείς των πολιτικών οµάδων υποβάλλουν στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν, ένα προσωρινό χρονοδιάγραµµα των 
συνεδριάσεών τους, εξασφαλίζοντας, σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας 
και Συνεδρίων, ότι οι συνεδριάσεις κατανέµονται κατά τρόπο ισόρροπο σε όλες τις 
χρονοθυρίδες της εβδοµάδας εργασίας. 
Το χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνει τον χρόνο και τον τόπο των συνεδριάσεων και, κατά το 
δυνατόν, τις γλώσσες που ζητούνται. 

 
2. Η Μονάδα Χρονοδιαγράµµατος των Γενικών ∆ιευθύνσεων Εσωτερικών Πολιτικών και 

Εξωτερικών Πολιτικών, αφενός, και οι γενικοί γραµµατείς των πολιτικών οµάδων, 

                                                 
5 Οι χρήστες θα πρέπει να υποβάλουν δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση βάσει της οποίας η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων συντάσσει τεχνική γνωµάτευση. 
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αφετέρου, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συντονίσουν τις αιτήσεις των 
αντίστοιχων χρηστών τους. 

 
3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων εξετάζει τις αιτήσεις διερµηνείας και τις 

τροποποιήσεις αυτών των αιτήσεων κατά χρονολογική σειρά, λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά 
προτεραιότητας που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. 

 
4. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων εξασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισµό 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας χρήστης υποβάλλει αίτηση διεξαγωγής συνεδρίασης 
µε διερµηνεία για χρονοθυρίδα η οποία κανονικά προορίζεται για άλλο χρήστη. Ωστόσο, 
εναπόκειται στον χρήστη να λάβει ενδεχοµένως τη σύµφωνη γνώµη των πολιτικών αρχών 
για την παρέκκλιση από το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραµµα. 

 
5. Σε περίπτωση ανταγωνιστικών αιτήσεων µε τον ίδιο βαθµό προτεραιότητας ή σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 
στοιχείο α), το ζήτηµα παραπέµπεται στον Γενικό Γραµµατέα για προηγούµενη έγκριση, 
βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του χρήστη και τεχνικής γνωµάτευσης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων6. 

 
 

Άρθρο 7 

Αρχές προγραµµατισµού 

 
1. Με την εξαίρεση των εβδοµάδων ολοµελείας, και ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 

ανθρώπινων πόρων, ο αριθµός των παράλληλων συνεδριάσεων µε διερµηνεία δεν 
υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις 16 συνεδριάσεις ηµερησίως7. Στο πλαίσιο του ανώτατου 
ορίου ισχύουν τα ακόλουθα όρια: 
- το πολύ 5 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 23 επίσηµων γλωσσών (εκ των 
οποίων µία, η συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µπορεί να έχει κάλυψη όλων των επίσηµων 
γλωσσών)· 

- άλλες 4 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 16 επίσηµων γλωσσών8· 
- άλλες 5 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 12 επίσηµων γλωσσών· και 
- άλλες 2 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 6 επίσηµων γλωσσών. 
Η κάλυψη γλωσσών πέραν των επίσηµων γλωσσών της ΕΕ παρέχεται µόνο σε περίπτωση 
που διατίθενται οι σχετικοί πόροι, και οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο β). 

 
2. Οι επιτροπές οργανώνουν τις συνεδριάσεις τους κατά τις εβδοµάδες των επιτροπών, 

επιλέγοντας χρόνο µεταξύ: 
- χρονοθυρίδας A: ∆ευτέρα µεσηµέρι έως Τρίτη απόγευµα (το πολύ 3 περίοδοι µισής 
ηµέρας), και 
- χρονοθυρίδας B: Τετάρτη πρωί έως Πέµπτη απόγευµα (το πολύ 4 περίοδοι µισής ηµέρας). 

                                                 
6 Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων µπορεί να προτείνει άλλες διαθέσιµες χρονοθυρίδες κοντά στη 
χρονοθυρίδα που της ζητείται, προκειµένου να εξασφαλίσει την καλύτερη χρονική κατανοµή των συνεδριάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1. 

7 Με βάση δύο χρονοθυρίδες ανά ηµέρα. 
8 Όταν υπάρχουν πόροι, η γλωσσική κάλυψη αυτών των συνεδριάσεων µπορεί να αυξηθεί σε 18 επίσηµες γλώσσες 

κατ’ ανώτατο όριο χωρίς προηγούµενη έγκριση. 
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 Τα απογεύµατα της Τρίτης και της Τετάρτης κατά τις εβδοµάδες των επιτροπών, 5 
χρονοθυρίδες προορίζονται για τους τριµερείς διαλόγους και 11 χρονοθυρίδες για τις 
συνεδριάσεις επιτροπών, ή   4 χρονοθυρίδες για τους τριµερείς διαλόγους σε περίπτωση 12 
συνεδριάσεων επιτροπών, ενώ οι συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών προγραµµατίζονται 
κατ’ αρχήν για τις χρονοθυρίδες του απογεύµατος της Πέµπτης. 
 

3. Η συνήθης διάρκεια µιας συνεδρίασης είναι τρεισήµισι ώρες ανά µισή ηµέρα, µε εξαίρεση 
τις συνεδριάσεις των χρηστών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β). 
Κάθε συνεδρίαση που υπερβαίνει τη συνήθη διάρκεια απαιτεί την προηγούµενη έγκριση του 
Γενικού Γραµµατέα βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του χρήστη και τεχνικής 
γνωµάτευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 
 

4. ∆εν γίνονται δεκτές επιτόπιες αιτήσεις για την παράταση των συνεδριάσεων. 
 

 
Άρθρο 8 

Προθεσµίες για την υποβολή και την ακύρωση αιτήσεων για συνεδριάσεις µε διερµηνεία και 

γλωσσική κάλυψη 

 
 
Συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας 

 
1.  Για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες: 
 
  α) Αιτήσεις για συνεδριάσεις 
 
  Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις 

-  για συµπληρωµατική συνεδρίαση9, 

  -  για την αναβολή συνεδρίασης ή  
  -  για αλλαγή του τόπου συνεδρίασης 

υποβάλλονται το αργότερο τρεις εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης.  

  Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6. 
 
  β) Αιτήσεις για γλωσσική κάλυψη 
 

Οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης επίσηµης γλώσσας υποβάλλονται το αργότερο τρεις 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση 
της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν οι διαθέσιµοι πόροι. 
Όταν µια αίτηση για κάλυψη πρόσθετης επίσηµης γλώσσας συνεπάγεται την ακύρωση 
άλλης γλώσσας, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ενηµερώνει το χρήστη για 
τυχόν συµπληρωµατικές δαπάνες που προκύπτουν από την αντικατάσταση µιας γλώσσας 
από άλλη. 
 
Οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης γλώσσας πέραν των γλωσσών της ΕΕ υποβάλλονται 
το αργότερο τέσσερις εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 

                                                 
9 ∆εν θεωρούνται συµπληρωµατικές οι συνεδριάσεις που καλύπτονται από τις οµάδες διερµηνείας που τίθενται στη 

διάθεση των οµάδων κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 των διοικητικών 
κανόνων για τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων. 
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Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν 
οι διαθέσιµοι πόροι. 
 
Τελευταία προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης συµπληρωµατικής γλώσσας 
(χωρίς εγγύηση ως προς τη διαθεσιµότητα πόρων) καθώς και για την επιβεβαίωση ήδη 
υποβληθεισών αιτήσεων είναι το µεσηµέρι της Πέµπτης της εβδοµάδας που προηγείται της 
εν λόγω συνεδρίασης. 
 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν γίνεται δεκτή καµία τέτοια αίτηση, εκτός 
αν κάποιος άλλος χρήστης στον ίδιο τόπο αποφασίσει να µη χρησιµοποιήσει την οµάδα 
διερµηνείας της συγκεκριµένης γλώσσας για συνεδρίαση στην ίδια χρονοθυρίδα. 

 
  γ) Ακύρωση 
 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ειδοποιείται πάντα για την ακύρωση 
συνεδρίασης ή γλώσσας το συντοµότερο δυνατό και, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης και, οπωσδήποτε, όχι 
αργότερα από το µεσηµέρι της Πέµπτης της εβδοµάδας που προηγείται της συνεδρίασης. Η 
χρονική στιγµή της ακύρωσης χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό τυχόν 
καταβληθεισών δαπανών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων κατά την υποβολή έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 15. 

 
 
Συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας 

 
2.  Για τις συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες: 
  

α) Αιτήσεις για συνεδριάσεις 
 
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις 
-  για συµπληρωµατική συνεδρίαση10, 
-  για την αναβολή συνεδρίασης, ή  
-  για αλλαγή του τόπου συνεδρίασης 
 υποβάλλονται το αργότερο έξι εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης. 
Η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6. 

 
  β) Αιτήσεις για γλώσσες 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης γλώσσας υποβάλλονται το 
αργότερο έξι εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Μετά 
την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν οι 
διαθέσιµοι πόροι. 
 
Όταν µια αίτηση για πρόσθετη γλώσσα συνεπάγεται την ακύρωση άλλης γλώσσας, η Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ενηµερώνει τον χρήστη για τυχόν συµπληρωµατικές 
δαπάνες που προκύπτουν από την αντικατάσταση µιας γλώσσας από άλλη. 

                                                 
10 ∆εν θεωρούνται συµπληρωµατικές οι συνεδριάσεις που καλύπτονται από τις οµάδες διερµηνείας που τίθενται στη 

διάθεση των οµάδων κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1 των διοικητικών 
κανόνων για τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων. 
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Τελευταία προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης συµπληρωµατικής γλώσσας 
(χωρίς εγγύηση ως προς τη διαθεσιµότητα πόρων) καθώς και για την επιβεβαίωση ήδη 
υποβληθεισών αιτήσεων είναι το µεσηµέρι της Πέµπτης της δεύτερης εβδοµάδας που 
προηγείται της εν λόγω συνεδρίασης. 
 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία τέτοια αίτηση, 
εκτός αν κάποιος άλλος χρήστης στον ίδιο τόπο αποφασίσει να µη χρησιµοποιήσει την 
οµάδα διερµηνείας της συγκεκριµένης γλώσσας για συνεδρίαση στην ίδια χρονοθυρίδα. 

 
γ) Ακύρωση 
 
Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ειδοποιείται πάντα για την ακύρωση 
συνεδρίασης ή γλώσσας το συντοµότερο δυνατό και, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον έξι 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης και, οπωσδήποτε, το 
αργότερο το µεσηµέρι της Πέµπτης της δεύτερης εβδοµάδας που προηγείται της 
συνεδρίασης. Η χρονική στιγµή της ακύρωσης χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό 
τυχόν καταβληθεισών δαπανών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων κατά την υποβολή έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 15. 
 

 

ΜΕΡΟΣ II 

ΝΟΜΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
 

Άρθρο 9 

Κατάθεση και έγκαιρος προγραµµατισµός για την υπηρεσία µετάφρασης και τη νοµογλωσσική 

υπηρεσία 

 
1. Κάθε αίτηση µετάφρασης υποβάλλεται µέσω του εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Την ίδια στιγµή, το προς µετάφραση πρωτότυπο έγγραφο τίθεται από την αιτούσα υπηρεσία 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα αρχείων «Epades», στον ειδικό χώρο της υπηρεσίας και την 
οικεία διεύθυνση. Το πρωτότυπο κείµενο τηρεί τα ισχύοντα υποδείγµατα και τις ισχύουσες 
απαιτήσεις σήµανσης. Έχει κατάλληλη γλωσσική ποιότητα και ποιότητα σύνταξης και 
συνοδεύεται από όλες τις αναγκαίες παραποµπές, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη 
µεταφραστικού έργου και να εξασφαλίζεται η συνοχή και η ποιότητα του µεταφρασµένου 
κειµένου. 

 
2. Οι γραµµατείες των επιτροπών, περιλαµβανοµένων των θεµατικών τµηµάτων, βάσει του 

προγράµµατος εργασίας τους, ενηµερώνουν ανά τρίµηνο την υπηρεσία µετάφρασης και τη 
νοµογλωσσική υπηρεσία σχετικά µε τον αναµενόµενο φόρτο εργασίας. Στην περίπτωση 
εξαιρετικά µεγάλων κειµένων και/ή όταν κατ’ εξαίρεσιν αναµένονται µεγάλες δέσµες 
τροπολογιών, κινείται αµέσως διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης προς όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη. 

 
3. Η υπηρεσία µετάφρασης και η νοµογλωσσική υπηρεσία πρέπει επίσης να κινήσουν αµέσως 

διαδικασία προειδοποίησης προς τις γραµµατείες επιτροπών και τα θεµατικά τµήµατα σε 
περίπτωση που αναµένεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς την τήρηση των ζητούµενων 
προθεσµιών. 
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Άρθρο 10 

Προθεσµίες και χρονικά περιθώρια για τη µετάφραση 

 
1. Τα κείµενα προς εξέταση σε κοινοβουλευτική επιτροπή ή αντιπροσωπεία κατατίθενται προς 

µετάφραση από τη γραµµατεία της επιτροπής ή της αντιπροσωπείας µέσω του εσωτερικού 
ηλεκτρονικού συστήµατος το αργότερο δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
Αφ’ ης στιγµής έχει τηρηθεί η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών 
(συµπεριλαµβανοµένης µίας εργάσιµης ηµέρας για τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων), 
τα µεταφρασµένα κείµενα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή το αργότερο 2 εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη συνέχεια, τα κείµενα τυπώνονται και διανέµονται κατά 
τη συνεδρίαση. 
 

2. Οι τελικές εκθέσεις που εγκρίθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές µπορούν να 
εγγραφούν στην ηµερήσια διάταξη περιόδου συνόδου εάν έχουν υποβληθεί προς κατάθεση 
και, σε περίπτωση νοµοθετικών τελικών εκθέσεων και τροποποιήσεων του Κανονισµού, 
προς οριστικοποίηση από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων, το αργότερο: 
α) ένα µήνα πριν από τη σχετική περίοδο συνόδου όταν πρόκειται για νοµοθετικές 

εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση (COD) 
β) την Παρασκευή της τέταρτης εβδοµάδας που προηγείται της σχετικής περιόδου 

συνόδου όταν πρόκειται για νοµοθετικές εκθέσεις που έχουν εγκριθεί βάσει της 
διαδικασίας διαβούλευσης ή έγκρισης (CNS, NLE, APP) και εκθέσεις πρωτοβουλίας 
(INL, INI) 

γ) την Παρασκευή της τρίτης εβδοµάδας που προηγείται της σχετικής περιόδου 
συνόδου όταν πρόκειται για άλλες εκθέσεις. 

Αφ’ ης στιγµής έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες αυτές, οι εκθέσεις διατίθενται στις οµάδες σε 
όλες τις επίσηµες γλώσσες έως τις 12 το µεσηµέρι της Παρασκευής της δεύτερης εβδοµάδας 
που προηγείται της περιόδου συνόδου. Ωστόσο, οι νοµοθετικές εκθέσεις σε πρώτη 
ανάγνωση (COD) διατίθενται εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή τους µέσω του 
εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήµατος. 
Οι τελικές εκθέσεις υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων προς 
οριστικοποίηση το συντοµότερο δυνατόν µετά την έγκρισή τους στην επιτροπή και, κατ’ 
αρχήν, το αργότερο 2 εργάσιµες ηµέρες µετά την έγκρισή τους. 
 

3. Εάν, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, επιτευχθεί συµφωνία µε το 
Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, το συµφωνηθέν κείµενο 
υποβάλλεται προς µετάφραση από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου µε προθεσµία 10 
ηµερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν να εφαρµοστεί συντοµότερη προθεσµία, 
λαµβανοµένου υπόψη του νοµοθετικού χρονοδιαγράµµατος που έχει συµφωνηθεί µεταξύ 
των θεσµικών οργάνων. 
 

4. Για τις ερωτήσεις απαιτείται το ακόλουθο χρονικό περιθώριο µετάφρασης: 
α) Ερωτήσεις µε αίτηµα γραπτής απάντησης: 5 εργάσιµες ηµέρες· 
β) Ερωτήσεις µε προτεραιότητα µε αίτηµα γραπτής απάντησης: 3 εργάσιµες ηµέρες· 
γ) Ερωτήσεις για την Ώρα των Ερωτήσεων: 1 εργάσιµη ηµέρα. 
 

5. Για όλα τα άλλα κείµενα, εκτός των εγγράφων για τον Πρόεδρο, τα ιθύνοντα όργανα του 
Κοινοβουλίου, τις επιτροπές συνδιαλλαγής ή τον Γενικό Γραµµατέα, ισχύει γενικό χρονικό 
περιθώριο µετάφρασης τουλάχιστον 10 εργάσιµων ηµερών. 
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6. Ο Πρόεδρος µπορεί να χορηγεί παρέκκλιση από τις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 σε 
περίπτωση κειµένων που κρίνονται επείγοντα υπό το πρίσµα των προθεσµιών που 
επιβάλλουν οι Συνθήκες ή των προτεραιοτήτων που θέτει η ∆ιάσκεψη των Προέδρων, 
λαµβανοµένων υπόψη των νοµοθετικών χρονοδιαγραµµάτων που έχουν συµφωνηθεί 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων. 

 
7. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου µπορούν να παραταθούν, σε συµφωνία µε την 

ενδιαφερόµενη γραµµατεία επιτροπής, σε περίπτωση ασυνήθιστα µεγάλων κειµένων, 
ασυνήθιστα µεγάλων δεσµών τροπολογιών ή κειµένων για τα οποία έχει χορηγηθεί 
παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2. 

 
8. Για τα έγγραφα των οµάδων που πρόκειται να εξετασθούν στην Ολοµέλεια, η προθεσµία 

κατάθεσης καθορίζεται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων στην ηµερήσια διάταξη, και κατά 
κανόνα είναι στις 12 το µεσηµέρι της Τετάρτης της εβδοµάδας που προηγείται της περιόδου 
συνόδου. 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν γίνεται δεκτή καµία τροποποίηση του 
κειµένου που κατατίθεται από την οµάδα. 
Το κείµενο που κατατίθεται εξ ονόµατος οµάδας πρέπει, τη στιγµή της κατάθεσής του, να 
φέρει την υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των βουλευτών που το καταθέτουν. 
 

9. Οι βουλευτές µπορούν να ζητήσουν να µεταφραστούν αποσπάσµατα των πρακτικών της 
Ολοµέλειας στην επίσηµη γλώσσα της επιλογής τους. Κάθε κράτος έχει το δικαίωµα να 
µεταφραστούν για λογαριασµό του έως και 30 σελίδες ανά έτος. Το δικαίωµα αυτό είναι 
αυστηρά ατοµικό και δεν µεταβιβάζεται, και δεν µπορεί να µεταφερθεί στο επόµενο έτος. 
Το χρονικό περιθώριο µετάφρασης για τα αποσπάσµατα είναι, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον 10 
εργάσιµες ηµέρες για κάθε συνδυασµό γλωσσών που πρέπει να καλύπτεται. 
Άλλα επίσηµα όργανα του θεσµικού οργάνου µπορούν να ζητήσουν τη µετάφραση 
αποσπασµάτων από τα πλήρη πρακτικά, ιδίως όταν χρειάζεται να αναληφθεί δράση σε 
σχέση µε µία ή περισσότερες παρεµβάσεις. 
 

10. Τα κείµενα του Προέδρου, των ιθυνόντων οργάνων του Κοινοβουλίου, των επιτροπών 
συνδιαλλαγής ή του Γενικού Γραµµατέα, καθώς και τα κείµενα για τα οποία έχει 
αποφασισθεί η διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 154 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού ή τα οποία έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 σε περίπτωση 
περιορισµένων προθεσµιών ή επείγουσας ανάγκης, µεταφράζονται όσο ταχύτερα 
επιτρέπουν τα διαθέσιµα µέσα, λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας που 
θεσπίζεται στο άρθρο 13 και τη ζητούµενη προθεσµία. 
 

Άρθρο 11 

Σειρά προτεραιότητας για τη νοµογλωσσική οριστικοποίηση 

 
1. Οι ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων οριστικοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών 

Πράξεων σύµφωνα µε την αναφερόµενη σειρά προτεραιότητας: 
α) συµφωνίες µε το Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας· 
β) νοµοθετικές εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες επ’ αυτών· 
γ) σχέδια νοµοθετικών εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες 

επ’ αυτών· 
δ) νοµοθετικές γνωµοδοτήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες επ’ 

αυτών· 
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ε)  σχέδια νοµοθετικών γνωµοδοτήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
τροπολογίες επ’ αυτών. 

Όσον αφορά τα κείµενα των στοιχείων β) έως ε), οριστικοποιούνται µόνο εκείνα τα µέρη 
τους τα οποία ενδέχεται αργότερα να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολοµέλεια, ενώ 
αποκλείονται οι αιτιολογήσεις και οι αιτιολογικές εκθέσεις. 
 

2. Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων παρακολουθεί τις εργασίες των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και, όταν της ζητηθεί, παρέχει συµβουλές και βοήθεια στα µέλη και στις 
γραµµατείες των επιτροπών όσον αφορά τη σύνταξη των νοµοθετικών και 
κοινοβουλευτικών κειµένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 
3. Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µπορεί να οριστικοποιεί κείµενα άλλα από τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στον βαθµό που το επιτρέπουν τα µέσα της. 
 
 

Άρθρο 12 

Υποβολή και επιστροφή των προς οριστικοποίηση κειµένων 

 
1. Όλα τα κείµενα κοινοβουλευτικών επιτροπών που υπόκεινται σε νοµογλωσσική 

οριστικοποίηση υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µέσω του 
συστήµατος ITER προτού σταλούν για µετάφραση. 

 
2. Με την εξαίρεση των συµφωνηθέντων κειµένων κατά την έννοια του άρθρου 73 

παράγραφος 5 του Κανονισµού, η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων ολοκληρώνει, κατ’ 
αρχήν, το έργο της οριστικοποίησης των κειµένων εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την 
παραλαβή τους. 
Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µπορεί να επιφέρει µη τεχνικές αλλαγές σε κείµενο 
που έχει εγκριθεί από επιτροπή µόνο σε συµφωνία µε τη γραµµατεία της επιτροπής υπό την 
ευθύνη του προέδρου της επιτροπής. 
Το κείµενο που οριστικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών 
Πράξεων και συµφωνήθηκε µε τη γραµµατεία της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής 
αντικαθιστά το κείµενο που υποβλήθηκε αρχικά από την επιτροπή για τους σκοπούς της 
µετάφρασης και της δηµιουργίας επόµενων εκδόσεων του κειµένου. Ηλεκτρονικό 
αντίγραφο του κειµένου αποστέλλεται αυτόµατα στη γραµµατεία της αρµόδιας επιτροπής 
(«copy-back»). 
 

3. Προκειµένου να είναι σε θέση η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων να ολοκληρώνει την 
οριστικοποίηση εντός µίας εργάσιµης ηµέρας, οι γραµµατείες των επιτροπών µεριµνούν 
ώστε το άτοµο που έχει ορισθεί υπεύθυνο για το κείµενο (ή αρµόδιος αναπληρωτής του από 
τη σχετική γραµµατεία) να είναι διαθέσιµο για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετικά µε 
το κείµενο κατά το διάστηµα αυτό. 

 
4. Η προβλεπόµενη στο παρόν άρθρο προθεσµία µπορεί να παραταθεί, σε συµφωνία µε την 

ενδιαφερόµενη γραµµατεία επιτροπής, σε περίπτωση ασυνήθιστα µεγάλων κειµένων, 
ασυνήθιστα µεγάλων δεσµών τροπολογιών και ασυνήθιστης συγκέντρωσης του φόρτου 
εργασίας, ή σε περιπτώσεις όπου οι περιστάσεις επιτρέπουν µεγαλύτερη συνολική 
προθεσµία. 

 
5. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, επιτυγχάνεται συµφωνία µε 

το Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, η ∆ιεύθυνση 



PE 422.618/ΠΡΟΕ∆Ρ. 

Νοµοθετικών Πράξεων ολοκληρώνει το έργο της οριστικοποίησης εντός 6 εβδοµάδων 
αφότου της διαβιβαστούν οι µεταφράσεις από τις µεταφραστικές υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, όπως προβλέπεται στο σηµείο 40 της κοινής δήλωσης της 
13ης Ιουνίου 2007 σχετικά µε πρακτικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία συναπόφασης και στις 
διοικητικές πρακτικές διευθετήσεις της 26ης Ιουλίου 2011 για την εφαρµογή του άρθρου 
294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ σε περίπτωση συµφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 
6. Για την οριστικοποίηση των κειµένων του άρθρου 11 παράγραφος 3, οι προθεσµίες 

συµφωνούνται µε την αιτούσα υπηρεσία σε ατοµική βάση. 
 

 

Άρθρο 13 

Σειρά προτεραιότητας για τη µετάφραση 

 
1. Οι ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων µεταφράζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης 

σύµφωνα µε την αναφερόµενη σειρά προτεραιότητας: 
α) τα έγγραφα που προορίζονται να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολοµέλεια: 
 - συµφωνηθέντα κείµενα σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, 
 - νοµοθετικές εκθέσεις και τροπολογίες επ’ αυτών, 
 - µη νοµοθετικές εκθέσεις και τροπολογίες επ’ αυτών, 
 - προτάσεις ψηφίσµατος και τροπολογίες επ’ αυτών· 
β) τα έγγραφα που προορίζονται για τον Πρόεδρο, τα ιθύνοντα όργανα του 

Κοινοβουλίου, τις επιτροπές συνδιαλλαγής ή τον Γενικό Γραµµατέα· 
γ) τα έγγραφα προς εξέταση σε επιτροπή, τα οποία µπορεί να τεθούν σε ψηφοφορία 

στην Ολοµέλεια: σχέδια εκθέσεων, τροπολογίες, σχέδια γνωµοδοτήσεων, τελικές 
γνωµοδοτήσεις, σχέδια προτάσεων ψηφίσµατος· 

δ) άλλα έγγραφα προς εξέταση σε επιτροπή: έγγραφα εργασίας, συνοπτικές 
παρουσιάσεις. 

Για αυτές τις κατηγορίες εγγράφων διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 
 

2. Υπηρεσίες µετάφρασης διατίθενται επίσης για τους ακόλουθους χρήστες: 
α) κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (στις δύο επίσηµες γλώσσες που θα επιλεγούν από 

την αντιπροσωπεία)· 
β) θεµατικά τµήµατα και υπηρεσίες έρευνας· 
γ) πολιτικές οµάδες (για έγγραφα που αφορούν άµεσα την κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα· οι οµάδες µπορούν επίσης να ζητήσουν τη µετάφραση επειγόντων 
εγγράφων τηρώντας συνολικό όριο 15 σελίδων την εβδοµάδα για κάθε οµάδα)· 

δ) άλλα επίσηµα όργανα εξουσιοδοτούµενα από το Προεδρείο και τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων· 

ε) βουλευτές, ιδίως για γραπτές ερωτήσεις και άλλα κείµενα που συνδέονται άµεσα µε 
την κοινοβουλευτική δραστηριότητα· 

στ) Γραµµατεία του Κοινοβουλίου για διοικητικές και επικοινωνιακές ανάγκες. 
 

3. Το Κοινοβούλιο παρέχει επίσης υπηρεσίες µετάφρασης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ (σύµφωνα µε το Πρώτο Πρωτόκολλο της Συµφωνίας του 
Κοτονού), στην Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αµερικής (σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εν ισχύι διατάξεις), 
καθώς και στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή (σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας 
της 15ης Μαρτίου 2006). 
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4. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να παρέχει υπηρεσίες µετάφρασης στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
βάσει της συµφωνίας συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014. 

 

 
Άρθρο 14 

Έκταση των προς µετάφραση κειµένων 

 
1. Για τα κείµενα που κατατίθενται προς µετάφραση ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 
 

α) Αιτιολογικές εκθέσεις και   7 σελίδες για µη νοµοθετικές εκθέσεις 
 προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας: 6 σελίδες για νοµοθετικές εκθέσεις 
       3 σελίδες για νοµοθετικές γνωµοδοτήσεις 
β) Σχέδια προτάσεων ψηφίσµατος:  4 σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων των 
       αιτιολογικών σκέψεων αλλά εξαιρουµένων 
       των αιτιολογικών αναφορών 
γ) «Προτάσεις» µη νοµοθετικών  
    γνωµοδοτήσεων:    1 σελίδα 
δ) Αιτιολογήσεις τροπολογιών:   500 χαρακτήρες 
ε) Συνοπτικές παρουσιάσεις:   5 σελίδες 
 
Ως σελίδα νοείται ένα κείµενο 1.500 συνολικά χαρακτήρων (εξαιρούνται τα διαστήµατα). 

 
2. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή µπορεί να επιτρέψει στον εισηγητή της παρέκκλιση από τα 

καθοριζόµενα στην πρώτη παράγραφο όρια, υπό την προϋπόθεση να µη γίνει υπέρβαση ενός 
ετήσιου αποθέµατος 45 σελίδων. Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών ενηµερώνεται εκ 
των προτέρων για την παρέκκλιση, προκειµένου να βεβαιωθεί ότι είναι σύµφωνη µε το 
χορηγούµενο απόθεµα. Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει εξαντλήσει το ετήσιο απόθεµά της, 
κάθε περαιτέρω παρέκκλιση προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Προεδρείο. 

 
ΜΕΡΟΣ III 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 15 

Ευαισθητοποίηση των χρηστών και των γλωσσικών υπηρεσιών 

 
1. Οι υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης ενηµερώνουν τους χρήστες ανά εξάµηνο τόσο 

σχετικά µε το κόστος που δηµιουργούν οι αιτήσεις τους για παροχή γλωσσικών 
διευκολύνσεων όσο και σχετικά µε το επίπεδο τήρησης του κώδικα. 

 
2. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, ο επικεφαλής της οµάδας διερµηνέων καταρτίζει για τον 

Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, σε συµφωνία µε τη γραµµατεία της 
συνεδρίασης, κατάσταση των διευκολύνσεων διερµηνείας που ζητήθηκαν αλλά δεν 
χρησιµοποιήθηκαν. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής διαβιβάζεται στη γραµµατεία της 
συνεδρίασης. Η πραγµατική ώρα λήξης των εργασιών πιστοποιείται από τη γραµµατεία της 
συνεδρίασης και γνωστοποιείται αµέσως στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 

 
3. Επιπλέον, οι υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης καταρτίζουν έκθεση σχετικά µε τη 

χρησιµοποίηση των γλωσσικών υπηρεσιών, η οποία υποβάλλεται στο Προεδρείο. Η έκθεση 
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αυτή περιλαµβάνει ανάλυση των γλωσσικών διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν σε σχέση µε 
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους χρήστες και των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν 
για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

 
 

Άρθρο 16 

Μεταβατικά µέτρα ύστερα από διεύρυνση 

 
Μέχρις ότου οι πόροι είναι επαρκείς ώστε να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη µιας νέας γλώσσας, 
είναι δυνατόν να θεσπίζονται µεταβατικά µέτρα για την κατανοµή των πόρων διερµηνείας και 
µετάφρασης, τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τους διαθέσιµους πόρους. 
 
 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014. Αντικαθιστά τον 
Κώδικα Συµπεριφοράς της 17ης Νοεµβρίου 2008. 


