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  PE 422.618/BUR 

KODEKS POSTĘPOWANIA W KWESTII WIELOJĘZYCZNOŚCI 
 

DECYZJA PREZYDIUM 
 

Z DNIA 16 CZERWCA 2014 R.1 
 
 
PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
 
- uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 

342, 
 
- uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1/1958 w sprawie określenia systemu językowego 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,  
 
- uwzględniając Regulamin Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 25 ust. 2, 

art. 64 ust. 1, art. 73, art. 154 ust. 2, art. 156, 158, 159, 169, 193, 194 i 195, 
 
- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 października 2003 r. w 

sprawie lepszego stanowienia prawa2, 
 
- uwzględniając Wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 13 

czerwca 2007 r. w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury 
współdecyzji, w szczególności jej ust. 40, 

 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wsparcia 

legislacyjnego Parlamentu Europejskiego i posłów: „Podnieść poprzeczkę”, 
 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie pełnej 

wielojęzyczności przy wydajnym korzystaniu z zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych – 
wdraŜanie budŜetu Parlamentu Europejskiego na 2012 r., 

 
- uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie przepisów dotyczących 

wyjazdów delegacji komisji parlamentarnych poza trzy miejsca pracy Parlamentu 
Europejskiego, w szczególności jej art. 6, 

 
- uwzględniając decyzję konferencji Przewodniczących z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie 

postanowień wykonawczych regulujących prace delegacji, w szczególności jej art. 6, 
 
- uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 10 września 2013 r. pt. „DąŜenie do zwiększenia 

wydajności i opłacalności usług tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim”3, 
 
- uwzględniając decyzję Parlamentu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do art. 173 i 173a Regulaminu Parlamentu Europejskiego4 i decyzję Parlamentu z 
dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 181 i 182 Regulaminu 

                                                 
1 Niniejszy kodeks postępowania zastępuje kodeks postępowania z dnia 17 listopada 2008 r. 
2 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1. 
3 P7_TA-PROV(2013)0347. 
4 Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 409. 
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Parlamentu Europejskiego dotyczących pełnego sprawozdania z obrad i audiowizualnego 
zapisu obrad (aktualnie art. 194 i 195 Regulaminu), 

 
- uwzględniając porozumienie ramowe o współpracy zawarte z Europejskim Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich w dniu 15 marca 2006 r., 
 
- uwzględniając praktyczne rozwiązania administracyjne między Parlamentem a Radą z dnia 

26 lipca 2011 r. dotyczące wdraŜania art. 294 ust. 4 TFUE w przypadku porozumień w 
pierwszym czytaniu, 

 
- uwzględniając porozumienie o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. zawarte między 

Parlamentem, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
 
a takŜe mając na uwadze, co następuje: 
 
(1)  w rezolucji z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie preliminarza budŜetowego na rok 2007 

Parlament uznał, Ŝe wielojęzyczność jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania PE i 
posłów, dostrzegł jednak wysokie koszty wiąŜące się z utrzymywaniem rozbudowanej 
słuŜby tłumaczeń pisemnych i ustnych;  w rezolucjach z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 
sprawozdania specjalnego nr 5/2005 Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów 
tłumaczeń ustnych ponoszonych przez Parlament, Komisję i Radę oraz z dnia 10 lipca 2007 
r. w sprawie sprawozdania specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i 
Radę Parlament uznał, Ŝe wielojęzyczność umoŜliwia obywatelom korzystanie z 
przysługującego im prawa kontroli demokratycznej oraz Ŝe słuŜby językowe pomagają 
instytucjom Unii Europejskiej w zachowaniu otwartości i przejrzystości oraz z 
zadowoleniem przyjął wysoką jakość usług językowych. W rezolucji z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków w roku budŜetowym 2013 Parlament bronił 
zasady wielojęzyczności i wskazał na wyjątkowe potrzeby Parlamentu w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, podkreślając jednocześnie znaczenie współpracy 
międzyinstytucjonalnej w tym zakresie. 

 
(2) dokumenty sporządzane przez Parlament powinny mieć moŜliwie najwyŜszą jakość; kwestie 

jakości powinny stanowić priorytet w sytuacjach, gdy Parlament występuje w roli 
prawodawcy, zgodnie z wymogami Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa; 

 
(3) w celu utrzymania wysokiej jakości usług językowych Parlamentu, co jest niezbędne, aby w 

pełni zagwarantować prawo posłów do wypowiadania się w wybranym języku, wszyscy 
uŜytkownicy, korzystając z usług językowych, zobowiązani są surowo przestrzegać 
zobowiązań zawartych w niniejszym kodeksie; 

 
(4) trwałe wprowadzenie w Ŝycie pełnej wielojęzyczności zaleŜy od przyjęcia zasady pełnego 

uświadomienia uŜytkownikom usług językowych, jakie są koszty świadczenia tych usług, a 
co za tym idzie ich odpowiedzialności za ich optymalne zasobooszczędne wykorzystanie;  

 
(5) w okresie przejściowym po rozszerzeniu, przy niedostatku zasobów na obsługę językową, 

konieczne jest zastosowanie szczególnych środków ich podziału; 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
 

 
Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Prawa posłów w zakresie obsługi językowej określa Regulamin Parlamentu Europejskiego. 

Prawa te są im zagwarantowane w myśl zasady „zasobooszczędnej i pełnej 
wielojęzyczności”. Niniejszy kodeks ustala warunki jej stosowania, a w szczególności 
zasady pierwszeństwa, jakie naleŜy zachować, w przypadku gdy posiadane zasoby językowe 
są niewystarczające dla zapewnienia wszystkich wymaganych świadczeń. 

 
2. Obsługa językowa w Parlamencie Europejskim prowadzona jest w myśl zasady 

„zasobooszczędnej i pełnej wielojęzyczności”. Wynika z niej pełne poszanowanie prawa 
posłów do wypowiadania się w Parlamencie w wybranym przez nich języku urzędowym, 
zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczone na 
wielojęzyczność powinny być rozdysponowane na podstawie rzeczywistych potrzeb 
uŜytkowników, przy ich współodpowiedzialności oraz wydajniejszym planowaniu 
zamówień na obsługę językową. 

 
3. Projekt kalendarza posiedzeń plenarnych przedstawiony Konferencji Przewodniczących 

uwzględnia w moŜliwie największym stopniu ograniczenia, jakie „zasobooszczędna i pełna 
wielojęzyczność” stwarza dla pracy urzędowych organów instytucji. 

 
4. Korzystanie z usług tłumaczenia ustnego i pisemnego przysługuje uŜytkownikom 

określonym w art. 2 i 13 w odniesieniu do kategorii dokumentów określonych w tych 
samych artykułach. Bez wyraźnej i wyjątkowej zgody Prezydium świadczenia te nie 
przysługują ani posłom na potrzeby własne, ani organom zewnętrznym. Dla kategorii 
dokumentów wymienionych w art. 11 zastrzega się finalizację prawno-językową. 

 
5. Zarządzanie środkami na obsługę językową opiera się na systemie wymiany informacji 

pomiędzy uŜytkownikami a słuŜbami językowymi. UŜytkownicy określają i uaktualniają 
swoje potrzeby językowe za pomocą „językowego profilu tłumaczeń ustnych” oraz 
kwartalnych prognoz zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe, umoŜliwiających średnio- i 
długoterminowe gospodarowanie środkami na obsługę językową. UŜytkownicy 
zawiadamiają słuŜby językowe o swoich rzeczywistych potrzebach w terminach ustalonych 
niniejszym kodeksem postępowania. SłuŜby językowe zawiadamiają uŜytkowników o 
wszelkich niedoborach kadrowych. 

 
6. Mając na uwadze, Ŝe kaŜdy uŜytkownik jest w stanie sam określić własne potrzeby 

językowe, słuŜby świadczące usługi językowe odpowiedzialne są za dokonanie wszelkich 
niezbędnych poczynań organizacyjnych i podjęcie odnośnych decyzji. 

 
7. Posiedzenia grup politycznych podlegają postanowieniom „Przepisów administracyjnych 

dotyczących posiedzeń grup politycznych”.  Zasady ustalone w niniejszym kodeksie 
postępowania stosuje się w przypadkach, gdy posiadane środki na obsługę językową są 
niewystarczające dla realizacji wszystkich zamówień złoŜonych przez daną grupę. 

 
 

CZĘŚĆ I 
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TŁUMACZENIA USTNE 
 
 

Artykuł 2 
Kolejność pierwszeństwa w zakresie tłumaczenia ustnego 

 
1. Korzystanie z tłumaczenia ustnego jest zarezerwowane dla uŜytkowników na zasadzie 

pierwszeństwa w następującej kolejności: 
 
 (a) posiedzenia plenarne; 
 (b) posiedzenia polityczne o charakterze priorytetowym, takie jak posiedzenia 

zwoływane przez Przewodniczącego, organy Parlamentu (jak stanowi tytuł I rozdział 
III Regulaminu PE) oraz komitety pojednawcze; 

 (c) (i) komisje parlamentarne, delegacje parlamentarne i posiedzenia trójstronne: w 
okresach działalności komisji parlamentarnych komisje, delegacje i posiedzenia 
trójstronne mają priorytet nad wszystkimi pozostałymi uŜytkownikami, z wyjątkiem 
uŜytkowników wymienionych w lit. a) i b); 

  (ii) grupy polityczne: w trakcie sesji oraz okresów działalności grup politycznych 
grupy te mają priorytet nad wszystkimi pozostałymi uŜytkownikami, z wyjątkiem 
uŜytkowników wymienionych w lit. a) i b); 

 (d) wspólne posiedzenia Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw 
członkowskich UE; 

 (e) konferencje prasowe, działania instytucjonalne w zakresie informowania mediów, w 
tym seminaria; inne instytucjonalne wydarzenia o charakterze informacyjnym; 

 (f) pozostałe oficjalne organy upowaŜnione przez Prezydium i Konferencję 
Przewodniczących, 

 (g) niektóre wydarzenia administracyjne (egzaminy konkursowe, seminaria, 
zgromadzenia ogólne personelu, itd.). 

 
Korzystanie z tłumaczenia ustnego jest zasadniczo zarezerwowane dla posiedzeń organów 
parlamentarnych. Z tego względu uprzednia zgoda na tłumaczenie ustne posiedzeń o 
charakterze administracyjnym moŜe zostać udzielona jedynie przez sekretarza generalnego, 
na podstawie uzasadnionego wniosku uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej 
przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji dotyczącej dostępności 
zasobów kadrowych w celu zaplanowania tego posiedzenia w terminie, który nie jest zajęty 
przez duŜą liczbę posiedzeń parlamentarnych. 

 
2. Parlament Europejski zapewnia równieŜ obsługę tłumaczeń ustnych dla Wspólnego 

Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (na mocy 1. protokołu do umowy z Kotonu) oraz 
dla Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, Euro-
Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz wspólnych posiedzeń 
parlamentarnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a takŜe dla Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich (zgodnie z ramową umową o współpracy z 15 marca 2006 
r.). 

 
3. Ponadto Parlament zapewnia obsługę tłumaczeń ustnych dla innych instytucji europejskich 

oraz dla Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie 
z porozumieniem o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. 
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Artykuł 3 
System tłumaczeń ustnych 

 
Usługi tłumaczeń ustnych dla wszystkich uŜytkowników, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, 
zapewnia wyłącznie Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 
 
Tłumaczenie symultaniczne jest dokonywane przy uŜyciu systemu mieszanego, który moŜe 
obejmować wszystkie powszechnie uznawane systemy tłumaczenia ustnego, w zaleŜności od 
rzeczywistych potrzeb i stopnia dostępności tłumaczy. 
 
 
 

Artykuł 4 
Zasady obsługi językowej posiedzeń w stałych miejscach pracy 

 
1. Z wyjątkiem posiedzeń plenarnych na potrzeby posiedzeń w stałych miejscach pracy kaŜdy 

uŜytkownik sporządza i uaktualnia językowy profil tłumaczeń ustnych, w zaleŜności od 
rzeczywistych potrzeb posłów wchodzących w skład danego organu. Prowadzenie profilu 
naleŜy do obowiązków sekretariatu danego organu, działającego w porozumieniu z jego 
przewodniczącym. Profil jest regularnie uaktualniany w zaleŜności od zapotrzebowania na 
tłumaczenie na poszczególne języki oraz od języków rzeczywiście uŜywanych, za 
obopólnym porozumieniem pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i 
Konferencji a sekretariatem danego organu parlamentarnego, na podstawie sprawozdań, o 
których mowa w artykule 15. Sekretariat kaŜdej komisji i delegacji wyznacza jedną osobę 
kontaktową jako pojedynczy punkt kontaktowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji, która z kolei wyznacza jedną osobę kontaktową dla kaŜdej komisji i 
delegacji. 

 
2. Posiedzenia organizowane są z uŜyciem aktywnych i pasywnych języków przekładu 

wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń ustnych. JeŜeli prognozy dotyczące 
obecności na nim posłów i oficjalnie zaproszonych gości pozwalają na wykluczenie jednego 
z języków, sekretariat danego organu niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrekcję 
Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 

 
 

Artykuł 5 
Zasady obsługi językowej posiedzeń poza stałymi miejscami pracy 

 
Komisje i delegacje parlamentarne: 
1. System językowy ustalany jest w myśl art. 158 ust. 3 i 4 Regulaminu, pod warunkiem Ŝe 

uczestnicy potwierdzili swój udział w posiedzeniu najpóźniej do czwartku, na dwa tygodnie 
przed danym posiedzeniem.  

2. W przypadku wyjazdów odbywających się w tygodniach przeznaczonych na zewnętrzne 
działania parlamentarne tłumaczenie aktywne zapewnia się w maksymalnie pięciu językach 
określonych w profilu językowym tłumaczeń ustnych komisji lub delegacji 
Tłumaczenie pasywne języków wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych komisji lub delegacji moŜe zostać zapewnione, jeśli nie wiąŜe się ze zwiększeniem 
liczby kabin tłumaczeniowych lub tłumaczy ustnych. W wyjątkowych przypadkach 
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Prezydium moŜe zezwolić na tłumaczenie ustne na więcej niŜ pięć języków, w ramach 
dostępnych środków budŜetowych i tłumaczy ustnych5. 

3.  W przypadku wyjazdów odbywających się poza tygodniami przeznaczonymi na zewnętrzne 
działania parlamentarne stosuje się system ograniczonego wsparcia językowego obejmujący 
tłumaczenie ustne na maksymalnie jeden język z profilu komisji lub delegacji. 
 

Grupy polityczne: 
4. Tłumaczenie aktywne obejmuje najwyŜej 60% języków ujętych w językowym profilu 

tłumaczeń ustnych, przy czym łączna liczba języków aktywnych nie moŜe przekroczyć 
siedmiu. 
Tłumaczenie pasywne języków wyszczególnionych w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych grupy moŜe zostać zapewnione, jeśli nie wiąŜe się ze zwiększeniem liczby kabin 
tłumaczeniowych i/lub tłumaczy ustnych. 
JeŜeli język kraju przyjmującego nie jest wyszczególniony w językowym profilu tłumaczeń 
ustnych grupy, moŜe zostać zapewnione dodatkowo tłumaczenie aktywne i pasywne z tego 
języka. 
W wyjątkowych wypadkach Prezydium moŜe wyrazić zgodę na odstępstwo od postanowień 
zawartych w pierwszym i drugim akapicie.  W razie potrzeby Prezydium moŜe zwrócić się 
do grupy o pokrycie części kosztów powstałych w wyniku odstępstwa. 

 
 

Artykuł 6 
Planowanie, koordynacja i rozpatrywanie wniosków o tłumaczenie ustne w czasie posiedzeń 

 
1. Dyrekcje Generalne ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki Zewnętrznej oraz sekretarze 

generalni grup politycznych przedstawiają Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 
wstępny kalendarz posiedzeń z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewniają 
przy tym – we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji – Ŝe 
posiedzenia te rozplanowane są równomiernie we wszystkich terminach tygodnia pracy. 
Kalendarz ten wskazuje zarówno godziny, jak i miejsca posiedzeń oraz, w miarę 
moŜliwości, zapotrzebowanie na języki tłumaczeń. 

 
2. Jednostka Planowania Dyrekcji Generalnych ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki 

Zewnętrznej oraz sekretarze generalni grup politycznych podejmują środki niezbędne dla 
właściwej koordynacji realizacji zamówień poszczególnych uŜytkowników. 

 
3. Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji rozpatruje zamówienia na tłumaczenia ustne 

wraz z wprowadzanymi do nich zmianami według porządku chronologicznego, z 
uwzględnieniem kolejności pierwszeństwa określonej w art. 2 ust. 1. 

 
4. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji zapewnia niezbędną koordynację 

w przypadkach, gdy uŜytkownik składa wniosek o organizację posiedzenia obsługiwanego 
przez tłumaczy ustnych w terminie zasadniczo zarezerwowanym dla innego uŜytkownika. 
Zadaniem uŜytkownika jest wówczas uzyskanie zgody władz politycznych na odstępstwo od 
programu prac parlamentarnych. 

 
5. W przypadku wniosków równoległych o podobnym priorytecie oraz w sytuacjach 

spowodowanych siłą wyŜszą, określonych w art. 8 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a), kwestia 
                                                 
5 UŜytkownicy powinni przedstawić uzasadniony wniosek, na podstawie którego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji sporządzi opinię techniczną. 



 

 7/15 PE 422.618/BUR 

zostanie przedstawiona sekretarzowi generalnemu do uprzedniego zatwierdzenia, na 
podstawie uzasadnionego wniosku uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji6. 

 
 

Artykuł 7 
Zasady planowania posiedzeń 

 
1. Z wyjątkiem tygodnia posiedzeń plenarnych i pod warunkiem dostępu do  wystarczających 

zasobów kadrowych liczba odbywanych równolegle posiedzeń wymagających tłumaczenia 
ustnego w Ŝadnym wypadku nie moŜe przekraczać 16 posiedzeń dziennie7. W ramach tej 
liczby obowiązywać będą następujące ograniczenia: 
– maksymalnie 5 posiedzeń moŜe zostać obsłuŜonych w zakresie do 23 języków 
urzędowych (z czego jedno, a mianowicie posiedzenie plenarne, moŜe być tłumaczone na 
wszystkie języki urzędowe); 

 
 
– kolejne 4 posiedzenia mogą zostać obsłuŜone w zakresie do 16 języków urzędowych8;  
– kolejne 5 posiedzeń moŜe zostać obsłuŜonych w zakresie do 12 języków urzędowych; oraz 
– kolejne 2 posiedzenia mogą zostać obsłuŜone w zakresie do 6 języków urzędowych. 
Tłumaczenie ustne na języki niebędące językami urzędowymi UE moŜe zostać zapewnione 
jedynie w przypadku dostępności odpowiednich zasobów, zaś wnioski o zapewnienie 
obsługi tłumaczeniowej będą rozpatrywane przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 ust. 1 lit. b). 
 

2.  Komisje organizują posiedzenia w tygodniach przeznaczonych na prace komisji, mając do 
wyboru następujące terminy: 

– przedział czasowy A: od poniedziałku w porze obiadowej do wtorku po południu 
(maksymalnie 3 razy pół dnia) oraz 
– przedział czasowy B: od środy rano do czwartku po południu (maksymalnie 4 razy pół 
dnia). 
 We wtorki i w środy po południu w tygodniach przeznaczonych na prace komisji 5 
przedziałów czasowych jest zarezerwowanych na posiedzenia trójstronne, a 11 przedziałów 
czasowych na posiedzenia komisji (lub 4 przedziały czasowe na posiedzenia trójstronne w 
przypadku 12 posiedzeń komisji), zaś posiedzenia delegacji zasadniczo naleŜy planować w 
przedziałach czasowych w czwartek po południu. 
 

3. Standardowy czas trwania posiedzenia wynosi trzy i pół godziny na pół dnia, z wyjątkiem 
posiedzeń uŜytkowników, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b). 
KaŜde posiedzenie przekraczające standardowy czas trwania wymagać będzie uprzedniego 
zatwierdzenia przez sekretarza generalnego na podstawie uzasadnionego wniosku 
uŜytkownika oraz opinii technicznej sporządzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 
Ustnych i Konferencji. 
 

4. Wnioski o przedłuŜenie posiedzenia składane w trakcie jego trwania nie będą uwzględniane. 

                                                 
6 Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji moŜe zaproponować inne dostępne terminy zbliŜone do 
wnioskowanego w celu zagwarantowania lepszego rozplanowania posiedzeń zgodnie z artykułem 6 ust. 1. 

7 W oparciu o dwa przedziały czasowe dziennie. 
8 W przypadku dostępności funduszy zakres języków, na które tłumaczone będą te posiedzenia, moŜe - bez 

wcześniejszego upowaŜnienia - zostać podwyŜszony do maksimum 18 języków urzędowych.    
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Artykuł 8 
Terminy składania i anulowania wniosków o tłumaczenie ustne w czasie posiedzeń oraz dotyczące 

zakresu obsługi językowej 
 
 
Posiedzenia w stałych miejscach pracy 
 
1.  W przypadku posiedzeń odbywających się w miejscach pracy zastosowanie mają 

następujące terminy:  
 
  (a) Wnioski dotyczące posiedzeń 
 
  Z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyŜszą, wnioski o 

– zorganizowanie dodatkowego posiedzenia9, 

  – przełoŜenie terminu posiedzenia lub 
  – zmianę miejsca posiedzenia  

naleŜy składać najpóźniej trzy tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia.  
  PowyŜsze wnioski będą rozpatrywane zgodnie z procedurami ujętymi w art. 6. 
 
  (b) Wnioski dotyczące zakresu obsługi językowej 
 

Wnioski o obsługę w dodatkowym języku urzędowym naleŜy składać najpóźniej trzy 
tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek jest rozpatrywany 
pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 
JeŜeli wniosek o obsługę w dodatkowym języku urzędowym związany jest z anulowaniem 
obsługi w innym języku, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 
informuje uŜytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach spowodowanych zastąpieniem 
danego języka innym.  
 
Wnioski o obsługę w języku niebędącym językiem urzędowym UE naleŜy składać 
najpóźniej cztery tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek 
jest rozpatrywany pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 
 
Ostateczny termin składania wniosków o obsługę w dodatkowych językach (przy braku 
gwarancji co do dostępności środków), jak równieŜ potwierdzenia wniosków wcześniej 
złoŜonych, mija w południe w czwartek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie.   
 
 Po tym terminie Ŝaden wniosek nie moŜe zostać przyjęty, chyba Ŝe inny uŜytkownik, w tym 
samym miejscu i w tym samym terminie, zrezygnował z tłumaczenia. 

 
  (c) Odwołanie 
 

Odwołanie posiedzenia lub rezygnację z danego języka naleŜy zgłosić moŜliwie najszybciej 
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, co najmniej trzy tygodnie przed 
wyznaczoną datą posiedzenia, oraz w kaŜdym przypadku, najpóźniej do południa w 
czwartek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie. Termin odwołania posiedzenia słuŜy 

                                                 
9 Nie uwaŜa się za dodatkowe posiedzeń obsługiwanych przez zespół tłumaczy ustnych oddany do dyspozycji grup 

politycznych podczas sesji miesięcznych na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu posiedzeń grup politycznych. 
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jako podstawa obliczania poniesionych kosztów, które zostaną uwzględnione przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych i Konferencji podczas przygotowywania 
sprawozdań, o których mowa w art. 15.  

 
 
Posiedzenia poza stałymi miejscami pracy 

 
2.  W przypadku posiedzeń odbywających się poza miejscami pracy zastosowanie mają 

następujące terminy:  
  

(a) Wnioski dotyczące posiedzeń 
 
Z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyŜszą, wnioski o  
– zorganizowanie dodatkowego posiedzenia10, 
– przełoŜenie terminu posiedzenia lub  
– zmianę miejsca posiedzenia 
 naleŜy składać najpóźniej trzy tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia. 
PowyŜsze wnioski będą rozpatrywane zgodnie z procedurami ujętymi w art. 6. 

 
  (b) Wnioski dotyczące zakresu obsługi językowej 
 

Z zastrzeŜeniem art. 5, wnioski o obsługę w dodatkowym języku naleŜy składać najpóźniej 
sześć tygodni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Po tym terminie wniosek jest 
rozpatrywany pozytywnie tylko w miarę dostępnych środków. 

 
JeŜeli wniosek o obsługę w dodatkowym języku związany jest z anulowaniem obsługi w 
innym języku, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji informuje 
uŜytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach spowodowanych zastąpieniem danego 
języka innym.  

 
Ostateczny termin składania wniosków o obsługę w dodatkowych językach (przy braku 
gwarancji co do dostępności środków), jak równieŜ potwierdzenia wniosków wcześniej 
złoŜonych, mija w południe w czwartek, w drugim tygodniu poprzedzającym posiedzenie.  

 
Po tym terminie Ŝaden wniosek nie moŜe zostać przyjęty, chyba Ŝe inny uŜytkownik, w tym 
samym miejscu i w tym samym terminie, zrezygnował z tłumaczenia. 

 
(c) Odwołanie 
 
Odwołanie posiedzenia lub rezygnację z danego języka naleŜy zgłosić moŜliwie najszybciej 
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, co najmniej sześć tygodni przed 
wyznaczoną datą posiedzenia, oraz w kaŜdym przypadku, najpóźniej do południa w 
czwartek, w drugim tygodniu poprzedzającym posiedzenie. Termin odwołania posiedzenia 
słuŜy jako podstawa obliczania poniesionych kosztów, które zostaną uwzględnione przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych i Konferencji podczas przygotowywania 
sprawozdań, o których mowa w art. 15.  

 
 
                                                 
10 Nie uwaŜa się za dodatkowe posiedzeń obsługiwanych przez zespół tłumaczy ustnych oddany do dyspozycji grup 

politycznych podczas sesji miesięcznych na podstawie art. 5 ust. 1 Regulaminu posiedzeń grup politycznych. 
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CZĘŚĆ II 
FINALIZACJA PRAWNO-JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE PISEMNE 

 
 

Artykuł 9 
Składanie dokumentów i wczesne planowanie usług tłumaczeniowych i prawno-językowych 

 
1. Wszystkie wnioski o tłumaczenia pisemne są składane za pomocą wewnętrznego systemu 

informatycznego. W tym samym czasie wnioskodawca umieszcza oryginał dokumentu, 
który ma zostać przetłumaczony, w systemie informatycznym „Epades” i w odpowiednim 
folderze. Oryginał dokumentu musi być zgodny z odpowiednim modelem i obowiązującymi 
zasadami oznakowania. Musi spełniać wymogi jakościowe pod względem językowym oraz 
formalnym. NaleŜy dołączyć do niego wszelkie niezbędne informacje na temat dokumentów 
referencyjnych, aby uniknąć powielania tłumaczeń oraz zapewnić spójność i jakość 
tłumaczonego dokumentu. 

 
2. Na podstawie programu prac sekretariaty komisji, w tym działy polityczne, informują co 

kwartał słuŜby tłumaczeniowe i prawno-językowe o spodziewanym obciąŜeniu pracą. W 
przypadku wyjątkowo długich tekstów lub wyjątkowo duŜych ilości wniesionych poprawek 
stosuje się w trybie pilnym system wczesnego ostrzegania wszystkich zainteresowanych 
stron. 

 
3. SłuŜby tłumaczeniowe i prawno-językowe równieŜ wcześniej powiadamiają w trybie pilnym 

sekretariaty komisji i działy polityczne, jeŜeli spodziewają się trudności z dotrzymaniem 
wyznaczonego terminu. 

 
 

Artykuł 10 
Terminy i okresy realizacji tłumaczeń 

 
1. Teksty przedkładane do rozpatrzenia przez komisje parlamentarne lub delegacje 

parlamentarne składane są do tłumaczenia przez sekretariat komisji bądź delegacji poprzez 
wewnętrzny system komputerowy najpóźniej 10 dni roboczych przed danym posiedzeniem. 
JeŜeli dotrzymano terminu 10 dni roboczych (obejmującego 1 dzień roboczy zarezerwowany 
dla Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych), przetłumaczone teksty są udostępniane w formie 
elektronicznej najpóźniej 2 dni robocze przed danym posiedzeniem, a następnie są 
drukowane i rozprowadzane w czasie jego trwania. 
 

2. Ostateczna wersja sprawozdań przyjętych przez komisje parlamentarne moŜe zostać 
umieszczona w porządku obrad sesji miesięcznej, jeŜeli zostały one przedłoŜone Dyrekcji 
ds. Aktów Legislacyjnych w celu złoŜenia, a w przypadku ostatecznych wersji sprawozdań 
ustawodawczych i poprawek do Regulaminu, w celu finalizacji, najpóźniej: 
(a) na miesiąc przed daną sesją miesięczną w przypadku sprawozdań legislacyjnych w 

pierwszym czytaniu (COD); 
(b) w piątek w czwartym tygodniu roboczym poprzedzającym daną sesję miesięczną w 

przypadku sprawozdań ustawodawczych przyjętych w ramach procedury konsultacji 
lub zgody (CNS, NLE, APP) i sprawozdań z własnej inicjatywy (INL, INI), 

(c) w piątek w trzecim tygodniu roboczym poprzedzającym daną sesję miesięczną w 
przypadku innych sprawozdań. 
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JeŜeli te terminy zostały dotrzymane, sprawozdania są udostępniane grupom we wszystkich 
językach urzędowych o godz. 12.00 w piątek, w drugim tygodniu poprzedzającym sesję 
miesięczną. Sprawozdania ustawodawcze w pierwszym czytaniu (COD) są jednak 
udostępniane po upływie 10 dni roboczych od ich przedłoŜenia za pośrednictwem 
wewnętrznego systemu komputerowego. 
Ostateczna wersja sprawozdań jest składana w Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych w celu 
finalizacji jak najszybciej po ich przyjęciu w komisji i zasadniczo najpóźniej po upływie 2 
dni roboczych od ich przyjęcia. 
 

3. JeŜeli, zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, zostanie osiągnięte porozumienie z Radą w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej, uzgodniony tekst przekazywany jest do 
tłumaczenia pisemnego przez słuŜby Parlamentu w terminie 10 dni roboczych. W pilnych 
przypadkach moŜna zastosować krótszy termin, z uwzględnieniem harmonogramu 
ustawodawczego uzgodnionego między instytucjami. 
 

4. W przypadku pytań wymagane są następujące okresy na realizację tłumaczenia: 
(a) pytania wymagające odpowiedzi na piśmie: 5 dni roboczych; 
(b) pytania priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie: 3 dni robocze; 
(c) pytania przewidziane na turę pytań: 1 dzień roboczy. 
 

5. Na wszystkie pozostałe teksty, poza dokumentami przeznaczonymi dla przewodniczącego, 
organów Parlamentu i komitetów pojednawczych lub sekretarza generalnego, przeznacza się 
ogólny okres realizacji wynoszący minimalnie 10 dni roboczych. 

 
6. Przewodniczący moŜe udzielić zgody na odstępstwo od terminów, o których mowa w ust. 1 

i 2, w przypadku dokumentów pilnych ze względu na terminy narzucone przez traktaty lub 
priorytety określone przez Konferencję Przewodniczących, z uwzględnieniem 
harmonogramów ustawodawczych uzgodnionych między instytucjami. 

 
7. Terminy określone w niniejszym artykule mogą zostać przedłuŜone w porozumieniu z 

sekretariatem danej komisji w przypadku wyjątkowo obszernych dokumentów, wyjątkowo 
duŜej ilości wniesionych poprawek lub dokumentów, wobec których zezwolono na 
odstępstwo zgodnie z art. 14 ust. 2. 

 
8. Termin składania dokumentów grup politycznych do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym 

ustala Konferencja Przewodniczących w porządku dziennym, z reguły o godz. 12.00 w 
środę w tygodniu poprzedzającym sesję miesięczną.  
Po upływie powyŜszego terminu nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian w tekście złoŜonym 
przez grupę. 
Dokument składany w imieniu grupy musi być, w momencie wnoszenia, opatrzony 
podpisem przynajmniej jednego składającego go posła. 
 

9. Posłowie mogą składać zamówienia na tłumaczenie wyciągów z przebiegu posiedzeń 
plenarnych na wybrany przez siebie język urzędowy. KaŜdemu posłowi przysługuje do 30 
przetłumaczonych stron rocznie. Prawo to jest wyłącznie osobiste i nie moŜe być 
przekazywane, nie moŜe równieŜ być przenoszone na następny rok. Czas na 
przetłumaczenie wyciągów wynosi zasadniczo minimalnie 10 dni roboczych dla kaŜdej 
kombinacji językowej do zrealizowania. 
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Pozostałe organy oficjalne instytucji mogą składać zamówienia na tłumaczenie wyciągów z 
pełnego sprawozdania z obrad, zwłaszcza gdy naleŜy podjąć działania w związku z jednym 
lub kilkoma wystąpieniami. 
 

10. Dokumenty pochodzące od przewodniczącego, organów Parlamentu, komitetów 
pojednawczych lub sekretarza generalnego, a takŜe dokumenty, którym nadano tryb pilny 
zgodnie z art. 154 ust. 2 lub które złoŜono zgodnie z art. 105 i 106 Regulaminu z uwagi na 
presję czasu lub naglącą potrzebę, tłumaczone są tak szybko, jak pozwalają na to zasoby, z 
uwzględnieniem kolejności pierwszeństwa określonego w art. 13 i wymaganego terminu. 

 
 

Artykuł 11 
Kolejność pierwszeństwa finalizacji prawno-językowej 

 
1. Następujące kategorie dokumentów są finalizowane przez Dyrekcję ds. Aktów 

Legislacyjnych na zasadzie pierwszeństwa w wyznaczonej kolejności: 
(a) porozumienia osiągnięte z Radą w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, 
(b) sprawozdania ustawodawcze przedłoŜone przez komisje parlamentarne i wniesione 

do nich poprawki, 
(c) projekty sprawozdań ustawodawczych przedłoŜone przez komisje parlamentarne i 

wniesione do nich poprawki, 
(d) opinie ustawodawcze przedłoŜone przez komisje parlamentarne i wniesione do nich 

poprawki, 
(e)  projekty opinii ustawodawczych przedłoŜone przez komisje parlamentarne i 

wniesione do nich poprawki, 
W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w lit. b) – e), przedmiotem finalizacji są 
jedynie te fragmenty dokumentów, które mogą zostać później poddane pod głosowanie na 
posiedzeniu plenarnym, z wyłączeniem uzasadnień. 
 

2. Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych śledzi pracę komisji parlamentarnych i, na Ŝyczenie, 
słuŜy radą i pomocą posłom i sekretariatom komisji w zakresie sporządzania dokumentów 
ustawodawczych i parlamentarnych, o których mowa w ust. 1. 

 
3. W miarę dostępności środków Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych moŜe finalizować 

dokumenty inne niŜ te, o których mowa w ust. 1. 
 
 

Artykuł 12 
Składanie dokumentów do finalizacji i ich zwrot 

 
1. Przed przekazaniem do tłumaczenia wszystkie dokumenty komisji parlamentarnych, które 

podlegają finalizacji prawno-językowej, przesyłane są do Dyrekcji ds. Aktów 
Legislacyjnych za pośrednictwem systemu ITER. 

 
2. Z wyjątkiem uzgodnionych dokumentów w rozumieniu art. 73 ust. 5 Regulaminu, Dyrekcja 

ds. Aktów Legislacyjnych zasadniczo kończy finalizację dokumentu w ciągu jednego dnia 
roboczego od jego otrzymania. 
Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych moŜe dokonywać zmian innych niŜ zmiany techniczne 
w dokumencie przyjętym przez komisję jedynie w porozumieniu z sekretariatem komisji i 
na odpowiedzialność przewodniczącego komisji. 



 

 13/15 PE 422.618/BUR 

Dokument, sfinalizowany i zmieniony przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych, w wersji 
uzgodnionej z odnośnym sekretariatem komisji parlamentarnej zastępuje dokument 
pierwotny przekazany przez tę komisję celem przetłumaczenia i utworzenia kolejnych 
wersji. Wersja elektroniczna dokumentu jest wysyłana automatycznie do sekretariatu danej 
komisji („copy-back”). 
 

3. Aby umoŜliwić Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych ukończenie finalizacji w ciągu jednego 
dnia roboczego, sekretariaty komisji zapewniają dostępność osoby odpowiedzialnej za 
dokument (lub jej właściwego zastępcy z danego sekretariatu) celem udzielenia odpowiedzi 
na wszelkie pytania związane z dokumentem w ciągu danego okresu. 

 
4. Termin ustalony w niniejszym artykule moŜe zostać przedłuŜony w porozumieniu z 

sekretariatem danej komisji w przypadku wyjątkowo obszernych dokumentów, wyjątkowo 
duŜej ilości wniesionych poprawek, wyjątkowego nagromadzenia pracy lub w sytuacjach, 
gdy okoliczności pozwalają na wydłuŜenie terminu ostatecznego. 

 
5. JeŜeli, zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, zostanie osiągnięte porozumienie z Radą w 

ramach zwykłej procedury ustawodawczej, Dyrekcja ds. Aktów Legislacyjnych zakończy 
zadania w zakresie finalizacji w terminie 6 tygodni od otrzymania tłumaczenia od słuŜb 
tłumaczeniowych Parlamentu lub Rady, zgodnie z ust. 40 wspólnej deklaracji z dnia 13 
czerwca 2007 r. w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury 
współdecyzji oraz zgodnie z praktycznymi rozwiązaniami administracyjnymi z dnia 26 lipca 
2011 r. dotyczącymi wdraŜania art. 294 ust. 4 TFUE w przypadku porozumień w pierwszym 
czytaniu. 

 
6. W przypadku finalizacji tekstów, o których mowa w art. 11 ust. 3, terminy ustalane są 

indywidualnie z wnioskodawcą. 
 

 
Artykuł 13 

Kolejność pierwszeństwa w zakresie tłumaczenia pisemnego 
 
1. Następujące kategorie dokumentów są tłumaczone przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 

Pisemnych na zasadzie pierwszeństwa w wyznaczonej kolejności: 
(a) dokumenty będące przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym: 

-  uzgodnione dokumenty zgodnie z art. 73 ust. 5 Regulaminu, 
- sprawozdania ustawodawcze oraz wniesione do nich poprawki, 
- sprawozdania nieustawodawcze oraz wniesione do nich poprawki, 
- projekty rezolucji i wniesione do nich poprawki; 

(b) dokumenty przeznaczone dla przewodniczącego, organów Parlamentu, komitetów 
pojednawczych lub sekretarza generalnego, 

(c) dokumenty przedłoŜone do rozpatrzenia przez komisje i mogące być przedmiotem 
głosowania na posiedzeniu plenarnym: projekty sprawozdań, poprawki, projekty 
opinii, opinie końcowe, projekty rezolucji; 

(d) inne dokumenty przedłoŜone do rozpatrzenia przez komisje: dokumenty robocze, 
szczegółowe podsumowania. 

Te kategorie dokumentów spełniają najwyŜsze normy jakości. 
 

2. Z usług słuŜb tłumaczeniowych mogą takŜe korzystać następujący uŜytkownicy: 
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(a) delegacje parlamentarne (w zakresie dwóch języków urzędowych wybranych przez 
delegację), 

(b) działy polityczne i słuŜby analityczne; 
(c) grupy polityczne (w odniesieniu do dokumentów bezpośrednio związanych z 

działalnością parlamentarną - kaŜda grupa moŜe dodatkowo zwrócić się o 
tłumaczenie pilnych dokumentów, przy ograniczeniu do 15 stron przysługujących 
kaŜdej grupie w ciągu tygodnia), 

(d) pozostałe oficjalne organy upowaŜnione przez Prezydium i Konferencję 
Przewodniczących, 

(e) posłowie, zwłaszcza w przypadku pytań pisemnych i innych dokumentów 
bezpośrednio związanych z działalnością parlamentarną, 

(f) sekretariat Parlamentu w przypadku dokumentów o charakterze administracyjnym i 
informacyjnym. 

 
3. Parlament Europejski zapewnia równieŜ obsługę tłumaczeń pisemnych dla Wspólnego 

Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (na mocy pierwszego protokołu do umowy z 
Kotonu), dla Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz dla Euro-
Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (na mocy odpowiednich 
obowiązujących przepisów), a takŜe dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
(zgodnie z ramową umową o współpracy z 15 marca 2006 r.). 

 
4. Ponadto Parlament moŜe zapewnić obsługę tłumaczeń pisemnych dla Komitetu Regionów i 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie z porozumieniem o 
współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. 

 
 

Artykuł 14 
Długość tekstów do tłumaczenia 

 
1. Do tekstów przedłoŜonych do tłumaczenia pisemnego stosuje się następujące ograniczenia 

długości: 
 

(a) uzasadnienia i wstępne  7 stron dla sprawozdań nieustawodawczych 
 dokumenty robocze:   6 stron dla sprawozdań ustawodawczych 
      3 strony dla opinii ustawodawczych 
(b) projekty rezolucji:   4 strony włączając preambułę, ale 
      wyłączając odniesienia 
(c) „wskazówki” w opiniach 
    nieustawodawczych:   1 strona 
(d) uzasadnienia poprawek:  500 znaków 
(e) szczegółowe podsumowania: 5 stron 
 
Za stronę przyjmuje się tekst złoŜony z 1500 znaków (nie wliczając spacji). 

 
2. Komisja parlamentarna moŜe zwolnić swojego sprawozdawcę z ograniczeń określonych w 

ust. 1, o ile nie spowoduje to przekroczenia rocznej rezerwy wynoszącej 45 stron.  
Konferencja Przewodniczących Komisji powiadamiana jest o odstąpieniu od ograniczenia z 
wyprzedzeniem, w celu upewnienia się, Ŝe jest ono zgodne z przyznaną pulą stron.  Po 
wykorzystaniu przez komisję rocznej rezerwy kaŜde kolejne odstąpienie od ograniczenia 
wymaga zezwolenia Prezydium. 



 

 15/15 PE 422.618/BUR 

CZĘŚĆ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

Artykuł 15 
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności uŜytkowników i słuŜb tłumaczeń 

 
1. Co sześć miesięcy słuŜby tłumaczeń ustnych i pisemnych powiadamiają uŜytkowników 

zarówno o kosztach powstałych w wyniku korzystania przez nich z obsługi językowej, jak i o 
stanie przestrzegania niniejszego kodeksu. 

 
2. Pod koniec kaŜdego posiedzenia, kierownik grupy tłumaczy ustnych, w porozumieniu z 

sekretariatem organu organizującego posiedzenie, sporządza dla Dyrekcji Generalnej ds. 
Tłumaczeń Ustnych i Konferencji listę zamówionych, ale niewykorzystanych usług.  Kopia 
listy przekazywana jest sekretariatowi odpowiedzialnemu za dane posiedzenie.  Sekretariat 
organu organizującego posiedzenie protokołuje godzinę zakończenia posiedzenia i 
komunikuje ją niezwłocznie Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 

 
3. Ponadto słuŜby tłumaczeń ustnych i pisemnych opracowują, równieŜ co sześć miesięcy, 

osobne sprawozdania, przekazywane Prezydium, w sprawie wykorzystania obsługi 
językowej.  Sprawozdanie obejmuje analizę zapewnionych usług językowych w stosunku do 
zamówień złoŜonych przez uŜytkowników oraz kosztów poniesionych podczas świadczenia 
tych usług. 

 
 

Artykuł 16 
Środki tymczasowe po rozszerzeniu 

 
W oczekiwaniu na zasoby, które pozwolą na zapewnienie pełnej obsługi nowego języka, moŜna 
ustalić przejściowe środki podziału zasobów w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 
uwzględniając dostępne zasoby. 
 
 

Artykuł 17 
Wejście w Ŝycie 

 
Niniejsza decyzja wraz ze zmianami wchodzi w Ŝycie dnia 1 lipca 2014 r.  Zastępuje ona kodeks 
postępowania z dnia 17 listopada 2008 r. 


